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MÅNGFALDEN SOM MÖTESPLATS OCH RÖST 
– EN STÄNDIG UTMANING!

2017 var året då Mångkulturellt centrum fyllde 30 år. Självklart firade vi med att 

lyfta fram en viktig fråga som vi kände behövde diskuteras. Vi valde demokrati, 

eftersom vi ibland möter röster som är kritiska mot demokratins möjligheter 

att skapa inkludering och integration i ett samhälle som alltmer präglas av 

migration och andra globala uttryck, bortom lokala och nationella gränser. Vår 

uppgift är att verka som en kunskapsorganisation i en tid då starka röster riktar 

misstro mot såväl samhällsvetenskap som till kunskap överhuvudtaget. Ord som 

post-sanning, faktaresistens och åsiktskorridor får här bli exempel på förolämp-

ningar som slängs mot motståndare men som aldrig blir beskrivningar av en 

själv. 

Det demokratiska uppdrag som Mångkulturellt centrum har är komplext. 

Som kunskapsorganisation har vi arbetat med tre teman under en lång tid. 

Samtliga är idag heta områden för en politisk debatt som tycks glida tillbaka till 

en mer statisk syn på kulturella identiteter och en mer nationalistisk agenda. 

Samtidigt fördjupas segregationens effekter och riskerar att skapa starkare 

spänningar i samhället. Denna utveckling har pågått under många år. 

Under våra trettio år har vi kunnat skapa och bygga kunskapsspår kring kul-

turarv, urbana livsvillkor, ras, diskriminering och svenskhet. Kunskapsarbetet har 

haft tunna väggar mellan sig. Ibland har tyngdpunkten legat på forskning kring 

ett fenomen, ibland har våra insatser fokuserat på att sprida kunskap. Under 

2017 invigde vi en arena för demokrati som ska finnas i tre år. Samtidigt lyfte vi 

fram viktig kunskap som tankestöd för bildning kring visuella framställningar av 

minoriteter genom ”Kunskapsbanken Bilders Makt” – ett digitalt bibliotek med 

bilder och artiklar som belyser en viktig del av rasismens historia och praktik. 

Under 2018 fortsätter vi att sprida kunskap till andra målgrupper i ämnet tillsam-

mans med Teskedsorden. Så förvaltar vi både ett kritiskt kulturarvsperspektiv 

och en diskussion om hur diskriminering kan drabba utsatta individer och grup-

per i samhället.

Politiker pekar idag ut minoriteter och rasifierade, mer eller mindre öppet, 

som samhällsrisker, vilket riskerar att ställa utsatta grupper mot varandra. Det är 

en farlig väg som skadar det vi kallar civilisation och det samhällskontrakt som 

behöver finnas för att samhället ska hänga samman. Med vår kunskapsproduk-

tion strävar vi efter att förena forskning med praktik. Vi ser att rädsla och miss-

tänksamhet är en levande del av det svenska samhället idag. Genom att inhämta 

erfarenheter från många olika verkligheter kan vi processa fram kunskapsmäs-

siga hållningar för individer och organisationer som stärker ett hållbart liv i 

mångfald.

På forskningsområdet har vi fått möjlighet att undersöka rimliga metoder för 

insamling av data för jämlikhetsanalyser. Dessutom utvärderar vi Stockholmsi-

drottens storstadssatsning och undersöker unga ungdomsrörelsers kunskaps-

arbete. Samarbetet med andra forskare är mer omfattande än någonsin i dessa 
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projekt. På utbildningsområdet har vi fortsatt att ge högskolekursen i normkritik 

för pedagoger. Särskilt glädjande är att vi når ut alltmer med vårt utbildnings-

program kring kunskapsteman. 

Den lokala förankringen av vårt arbete har inneburit flera nya inslag under 

verksamhetsåret. Här vill jag lyfta fram tre av dem: NoBo kulturförmedling, All-

mändalen och Tavernan. 

Genom NoBo har vi inlett nya samarbeten och etablerat en kursverksamhet 

som lockar unga vuxna till skapande verksamhet. 

Allmändalen gjorde vi som en liten maktreaktion på Almedalens koncept. Vi 

provade och fick bra respons från deltagare och media då vi kombinerade teo-

rityngda inslag med mer folkbildande programpunkter under en hel dag. Vi tar 

med oss denna erfarenhet in i valåret 2018. 

Till sist Restaurang Tavernan, som visserligen inte är ett nytt inslag, men som 

ändå förtjänar att lyftas fram när det gäller den lokala förankringen. De har 

lagat fantastisk mat – i hållbarhetens tecken – och dessutom spridit kärlek och 

energi till alla som kommit till mötesplatsen Mångkulturellt centrum under detta 

år. Över 28 000 besökare kom och hälsade på oss under året och det är rekord 

för oss.

Avslutningsvis några ord om ekonomin. 2014 inledde vi vår strategi ”Växla 

upp” där vi identifierade några områden som vi behövde utveckla för att för-

djupa vår måluppfyllelse. År 2016 beslutade styrelsen om mål som gjorde det 

möjligt att fortsätta strategin. Utfallet är positivt: omsättningen har ökat från 

15,3 miljoner år 2014 till 23,0 år 2017. På fyra år har omsättningen således ökat 

med 7,7 miljoner. Vi har utökat verksamheten med nya uppdrag och projekt, 

men också utvecklat vår organisation och det starka engagemanget i personal-

gruppen. Utmaningen kommande år blir att konsolidera och behålla denna upp-

nådda nivå.

Vi fortsätter att utveckla oss till en än mer relevant institution, som verkar i 

mellanrummet mellan akademin, kommunen och museivärlden. Denna position 

är en utkiksplats med ansvar. Vi kommer närmare samhällets utmaningar. Vi är 

platskopplade. Och vi fångar efter förmåga upp strömningar som behöver dis-

kuteras. Genom vår nya demokratiarena En för alla, alla för vem? vill vi diskutera 

utmaningar kring jämlikhet, och de risker som hotar att destabilisera demokra-

tins idé.

Fittja gård i mars 2018

Leif Magnusson

Verksamhetschef
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MÖTESPLATS FÖR MÅNGA 

En kulturinstitution i ett bostadsområde i en förort har alla möjligheter att vara 

mångas angelägenhet. Tröskeln ska vara låg för människor att hitta hit och kän-

na sig hemma här på Fittja gård, samtidigt som det ska vara högt i tak för samtal 

och aktiviteter.

Besökare och aktiviteter 

Under år 2017 hade centret totalt 28 720 besökare, varav 3 590 var barn och 1 

300 unga vuxna.

I våra lokaler har vi egna aktiviteter, men vi hyr också ut dem för möten och 

utbildningar av olika slag – ibland också för privata arrangemang. Våra lokaler 

fungerar som arenor för möten och olika slags samverkan. Aktiviteter och lång-

siktiga projekt kan både genomföras och presenteras i våra lokaler – läs mer om 

det i verksamhetsberättelsens olika delar. På Mångkulturellt centrum utnyttjar vi 

alla möjligheter för att utforska och uppleva saker tillsammans. 

En del av våra lokaler hyrs ut på längre sikt. Exempelvis hyr Immigranternas 

riksförbund, Studiefrämjandet och Unesco LUCS kontor i den gamla huvudbygg-

naden. Nytt för 2017 var att Kulturförmedlingen NoBo, en del i statens satsning 

på Kreativa platser, flyttade in på nedervåningen med bland annat studio och 

ateljé. En del av våra kunder återkommer flera gånger om året, år efter år. Såda-

na är Reggio Emilia som håller sina Pedagogista- och Ateljeristautbildningar hos 

oss, liksom Gävle högskola. 

Vi tycker att det är roligt med alla våra besökare, och våra besökare uttrycker 

att de känner sig väl omhändertagna här. Vi försöker att med små medel också 

ta hand om våra byggnader. Lokalvården sköts i egen regi, och större underhålls-

arbeten görs vartefter vi har möjlighet. Under året har alla nödutgångsskyltar 

fått nya lampor och tidigare års problem med värmen i nya huvudbyggnaden 

har åtgärdats. 

Nya rutiner för trägolvsunderhåll med maskinskurning ett par gånger om 
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året har införts, dessutom har vi har köpt in nya extrastolar och en ny vattenau-

tomat till Hörsalen. Länken möbleras numera för måltider med Hörsalens gamla 

(men snygga) stolar, och stolvagnar har köpts in för att underlätta för persona-

len. Andra ergonomiska insatser har varit inköp av två stolar och en pall som är 

snällare mot kroppen. Biblioteket har fått en uppdaterad och mer välkomnande 

möblering och Utställningshallen har målats om. Teknik som kortläsare till kas-

sorna och datorer har till delar bytts ut. 

Öppettider

Ordinarie öppettider var kl. 11–16 tisdag–fredag samt söndag. Restaurang Taver-

nan hade även öppet måndagar kl. 11–16. Fredagar hölls kvällsöppet till kl. 22. 

Den enda helt stängda veckodagen var lördagar. 

Sommaröppettiderna var måndag–fredag 11–16 under juni och augusti, 

medan vi höll stängt under juli månad. Undantaget var NoBo Kulturförmedling 

i Fittja gård, som tillsammans med Verkstan hade öppet 12 juni–9 augusti 2017. 

Sommarlovsverkstan välkomnade barn i åldern 6–15 år måndag till torsdag med 

två 2-timmarspass om dagen, och NoBo hade studion öppen måndag till torsdag 

kl. 17–20 för ungdomar och vuxna som ville spela in, producera eller skapa musik 

Reception och butik

Under ordinarie öppettider bemannas receptionen av personal som sköter tele-

fonväxel, bokningar, beställningar samt tar emot besökare. Receptionspersona-

len sköter också butiksförsäljningen. Utbudet lyfter fram utställningarnas tema. 

Dessutom finns fack-, skön- och barnlitteratur kring de frågor som är centrets. 

Butiken säljer också smycken, hantverk och leksaker, lokalt inköpta eller från 

leverantörer av rättvis handel-varor. Eftersom utställningsbygge pågick under 

höstens första månader var aktiviteten i Utställningshallen och därmed försälj-

ningen mindre än vanligt.
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TAVERNAN – GRÖNT OCH SKÖNT

I Restaurang Tavernan ska gästerna kunna vila och samla kraft, njuta av maten i 

gott sällskap. Både tillsammans med vänner och i oväntade möten som kanske 

öppnar nya perspektiv eller föder idéer till fortsatt utbyte. Restaurang Tavernan 

serverar vegetarisk mat lagad från grunden i eget kök. Råvarorna väljs klimats-

mart efter säsong och smaksätts och kryddas med inspiration från hela världen. 

Alla ska kunna äta och känna sig bekväma.

Utöver att all mat är vegetarisk eller vegansk utvecklar personalen hela tiden 

konceptet. De drar ner på mejeriprodukter och gluten, tillsätter aldrig vetemjöl 

och använder aldrig nötter i mat. Buffén fortsätter att utvecklas och personalen 

tänker mer fettsnålt. Nyheter under 2017 är att hembakad ”kaka till kaffet” och 

smaksatt måltidsdryck från Kivik ingår i priset, för hemtrevnadens skull.

Att vara välkomnande handlar, vid sidan om maten, om både attityd och 

prissättning. Personalen uppskattar barn i huset, något som tillsammans med 

Söndagsverkstans aktiviteter och lekparken utanför matsalen gjort bruncherna 

till verkliga familjesöndagar. Utöver barnpriser finns det också särskilda student- 

och pensionärspriser. Under 2017 fortsatte huset att hålla kvällsöppet på freda-

gar och Restaurang Tavernan vara en välkomnande plats för både AW och en 

avslappnad festlig inledning på helgen. Under 2017 har också gästkretsen under 

lunchen blivit mer åldersblandad. 

Öppettider och utbud

Restaurang Tavernan håller öppet alla dagar kl. 11–16. Undantaget är lördagar 

då det är helt stängt, och fredagar då det är öppet ända till kl. 22. 

Lunchen är den viktigaste delen av verksamheten. Den innehåller ett dig-

nande buffébord och därtill soppa, bröd, dryck och kaffe. Även fredagskvällar 

står buffén framdukad. I övrigt finns ett rikt kaféutbud och även möjlighet att 

beställa andra rätter. Köket är i sin helhet vegetariskt.

Buffébordet är allas angelägenhet som jobbar i Restaurang Tavernan. Myck-

et örter, mycket färg, alltid fräscht … Det ska se ut som en blombukett! Men där-

utöver är kökschefens uppmaning till personalen helt enkelt: Följ hjärtat, så blir 

det bra!

Tavernan har öl- och vinrättigheter. 

Vardagsgäster och vernissagekvällar

Antalet spontanbesökare ökar stadigt. Vi tar emot lunchgäster från arbetsplat-

ser i närområdet men också från Kungens kurva, Huddinge centrum och inner-

stan. Många pensionärer har också hittat till Fittja gård – och blivit stamgäster. 

Återkommande gäster gör förnyelse extra viktigt! ”Nu har vi varit här så många 

gånger och det är alltid nya smaker”. 

MKC:s egna arrangemang blev fler under året liksom antalet vernissagebe-

sökare. Vid flertalet tillfällen har Restaurang Tavernan stått för all förtäring. Där-

utöver tar Restaurang Tavernan självfallet hand om husets bokade grupper. Och 

Restaurang Tavernan står även för personalvård i form av kaffe och frukt. 
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Restaurang Tavernan som utflyktsmål

Bruncherna, en söndag i månaden, lockar besökare från Norrtälje till Norrkö-

ping. De har gjort Fittja gård till en populär mötesplats för hela Storstockholm 

men fortfarande ser vi gärna fler gäster från närområdet. 

Goda omdömen från alla håll

Restaurang Tavernan åtar sig cateringuppdrag och specialarrangemang som 

extraöppna kvällsmiddagar. Ofta handlar det om familjehögtider som födelse-

dagar och dop. Det kan även vara företag som bjuder på personalmiddag, från 

sådana bokningar saxar vi några röster: 

”Vill bara säga stort tack för fantastisk mat igår! Alla som var med på midda-

gen var otroligt imponerade och väldigt nöjda. Ni gör ett fantastiskt jobb! Vänli-

gen Nanna på Ambea.”

”Tack för att ni var med och lagade mat åt min studentmottagning. Maten 

var helt otrolig och det fanns inga rester kvar efteråt. Helt fantastiskt! Hälsningar 

Molly.”

Bakom disken

Under året har gästantalet glädjande ökat. I och med det har vi justerat vårt ar-

bete och våra lösningar för att det ska fungera i det lilla köket. En ny diskmaskin 

har införskaffats (den gamla brann). Detta har underlättat personalens jobb 

betydligt och ger ett mycket snabbare och bättre resultat. Fläkten i kylen är även 

den utbytt, så det är mindre risk att kylen klappar ihop (vi hade problem med 

det före sommaren). I övrigt har ytterligare en brickvagn införskaffats, samt en 

ny hylla till kylen och nya dukar till borden.

Vad gäller leverantörer är de styrande nyckelorden: enkelt, nära, ekologiskt, 

klimatsmart och rättvist. 
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ETT BIBLIOTEK FÖR FRAMTIDEN

Biblioteket är en självklar utgångspunkt för den som söker kunskap. En träff-

punkt för alla som är intresserade av centrets frågor. Och en oas för den som sö-

ker ett rum för reflektion. MKC:s bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning 

på kultur, mångfald, interkulturalitet, rasism och svenskhet, etnisk diskriminering 

och segregation, migration och urbana livsvillkor samt kulturarv. 

Fokus och målgrupper 

Biblioteket har ett ansvar gentemot såväl det lokala, kommunen, som Stock-

holms län och Sverige i stort. Insatserna ser olika ut för de olika målgrupperna.

w Lokalt, dvs. inom kommunen och närområdet, handlar det om utlån och 

fjärrlån till Botkyrkabor och studenter, om att utgöra en studie- och mötesplats 

samt om att bjuda in till studiecirklar/bokcirklar, författarsamtal och andra pro-

grampunkter.

w Regionalt inriktas arbetet på utlån och fjärrlån till studenter och andra 

användare i Stockholm, programpunkter och studiecirklar/bokcirklar.

w Nationellt ligger fokus på fjärrlån, blogg/tips, kunskap, expertis, referens-

samtal samt arkiv.

Bestånd, utlån, bemanning och öppettider

Vår samling består av 17 603 medier. Vi har 13 prenumerationer av seriella 

publikationer (tidskrifter och tidningar). I magasinet har vi dessutom över 150 

tidskriftstitlar som vi inte längre prenumererar på eller vars utgivning upphört. 

Bland dessa kan nämnas Race and Class and Immigration, Migration – a Europe-

an Journal, European Journal of Intercultural Studies, Invandrare och minoriteter 

och International Migration. Under 2017 utökades beståndet med 209 böcker. 

Eftersom biblioteket är ett öppet rum förs ingen statistik över antal fysiska 

besökare. Däremot hade webbkatalogen under året 2 568 unika besökare. Anta-

let virtuella besök under året var 10 788, och antalet sidvisningar 38 286.

År 2017 hade biblioteket 1 804 utlån, att jämföras med 2 420 utlån året före. 

De unika lånen sjönk från 803 till 646, och omlånen från 1 302 till 1 158. Fjärrlå-

nen till våra låntagare sjönk från 313 till 183. Till detta kommer naturligtvis alla 

som besökarna läser på plats i rummet. Sjunkande utlånssiffror är visserligen 

allmän trend på svenska bibliotek, men att tappet blev så pass stort har till stor 

del sin grund i att bemanningen minskade kraftigt under hösten.

Biblioteket hade 137,5 procents bemanning endast fram till slutet av augusti, 

och under denna tid var biblioteket som vanligt öppet tisdag–fredag samt sön-

dag kl. 11–16, totalt 25 timmar i veckan. Men från slutet av augusti minskade 

bemanningen till endast 37, 5 procent, då vår bibliotekarie slutade för att gå vi-

dare till doktorandstudier på Göteborgs universitet. Således reducerades öppet-

tiderna med mer än hälften, och biblioteket hade bara öppet 1–2 dagar i veckan. 

Rekryteringen av en ny bibliotekarie ägde rum under hösten, men tillträdet för 

denne skedde först januari 2018.
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Särskilda aktiviteter  
och programpunkter arrangerade av biblioteket

24 februari. Razak Aboud talade om svensk kultur och ”konsten att hitta hem”. 

Hans bok med titeln Hitta hem gavs ut av Mångkulturellt centrum år 2016.

28 april. AW med tidskriften Geografier.

1 september. AW med forskare. Tindra Thor, doktorand på JMK, berättade om 

sin forskning om graffiti och gatukonst. 

24 november. AW med forskare. John Sundholm, professor i filmvetenskap, 

Stockholms universitet och Lars Gustav Andersson, professor i filmvetenskap, 

Lunds universitet, berättade om sitt projekt ”Immigrantfilm som kulturpraktik”.

Ett bibliotek för så många som möjligt

Samtidigt som universitets- och högskolebiblioteken fortlöpande utökar sina 

digitala resurser och således blir mer attraktiva, även då det gäller böcker som 

rör våra frågor, så förblir dessa resurser låsta till studenter. Mångkulturellt cen-

trums bibliotek behöver således fortsätta att arbeta med två utmaningar: Dels 

ska vi fortsätta att satsa på specialiserad litteratur i våra ämnen, dels behöver vi 

göra den litteratur som rör våra frågor tillgänglig för en bredare publik. Det blir 

med andra ord delvis en fråga om demokratiarbete, liknande folkbibliotekens 

uppdrag: Att tillgängliggöra resurser som berör migration, immigration, rasism 

och mångfald samt urbana livsvillkor till så många som möjligt. 

Frågan är även kopplad till bildning och folkbildning; ett utvecklingsområde 

som inte enbart kan begränsas till att tillhandahålla böcker. Det är i ljuset av det-

ta våra insatser för att utveckla biblioteksrummet som mötesplats ska ske. 
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UTSTÄLLNINGAR,  
PROGRAM & KULTURFÖRMEDLING

Inom den publika avdelningen på Mångkulturellt centrum ryms utställningar, 

programverksamhet, NoBo kulturförmedling samt Hayat, ett projekt med 

fokus på kulturverksamhet för nyanlända unga vuxna. 

UTSTÄLLNINGAR

En för alla, alla för vem?

I Utställningshallen togs basutställningen Internationell Psykos ner och det 

stora arbetet med den nya utställningen En för alla, alla för vem? påbörjades. 

Det konstnärliga arbetet och bygget av den speciella utställningsarkitekturen 

pågick under hösten. Faktaunderlaget togs fram av MKC:s forskare och gestal-

tades av flera konstnärer, var och en med sitt eget konstnärliga uttryck. 

En för alla, alla för vem? är byggd som en mötesplats och arena för diskus-

sion om demokrati. Här ställer vi frågor som: Vem har egentligen rätt till Sve-

rige? Vilka ska räknas till det svenska folket? och Hur ska vi tillsammans besluta 

om lösningar på globala utmaningar? Det vill säga frågor om demokrati, mig-

ration och global jämlikhet, som idag står under omprövning i vårt polarise-

rade samhälle och omvärlden. En för alla, alla för vem? invigdes 25 november i 

samband med Mångkulturellt centrums 30-års firande och kommer att stå till 

och med år 2020. 

I Länken

Mångkulturellt centrums utställningsverksamhet utmärker sig på flera olika 

sätt. Urval av konstnärer och teman görs med omsorg, och under 2017 produ-

cerades sju utställningar i galleri Länken. Majoriteten av våra utställare, pro-

fessionella som amatörer, barn som unga och gamla, är antingen från närom-
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rådet eller har en direkt koppling till frågor om migration, demokrati, makt och 

organisering. De senaste tre åren har en tydlig förändring märkts utifrån vilka 

som besöker utställningar och program på MKC. En större andel kommer från 

Botkyrka, framför allt norra, och kontakten med våra grannar tvärs över gatan i 

Fittja har ökat. Vårt lokala förankringsarbete har lyckats just för att fler konstnä-

rer, barn, icke-organiserade unga, pensionärer och ungdomar från Botkyrka har 

medverkat i aktiviteterna och inte bara besökt dem.

PROGRAM

Programverksamheten på Mångkulturellt centrum erbjuder en alldeles egen 

palett av aktiviteter och rum att mötas i. En bred blandning av filmvisningar, 

samtal, föreläsningar, workshops, kurstillfällen och fester. Ett hus fullt av kultur 

och konstnärliga uttryck med forskningen i ryggen. Med allt från författarsam-

tal med årets Augustpristagare Johannes Anyuru till en exklusiv förhandsvisning 

av den efterlängtade filmen I am not your negro, en kurs i musikproduktion med 

Masse från Redline recordings och konstskola för nyanlända. I Mångkulturellt 

centrums programutbud fanns det något för alla, och vi lägger fokus på de bo-

ende i Botkyrka. Under 2017 producerades även MKC:s 30 års-firande i kombina-

tion med två vernissager. Invigningsfesten den 25 november blev 2017 års mest 

välbesökta programpunkt.

NOBO 

NoBo är en kulturförmedling med fokus på unga vuxna i Norra Botkyrka. Projek-

tet, som syftar till att bli en permanent del av Mångkulturellt centrum, huserar 

på bottenvåningen på Fittja gård och finansieras genom Kulturrådet med MKC 

som huvudman. NoBo har utvecklats under ett års tid och blivit en plats för 

många unga vuxna i närområdet att komma till. Där kan de skapa musik, konst, 

texter och poddar med hjälp av professionella utövare. Under 2017 samarbetade 

NoBo med många lokala aktörer såsom Fittjaskolan, Fittjapulsen, Redline recor-

dings, men också med andra projekt eller verksamheter i landet, till exempel 

ABF Husby och andra liknande projekt från Gottsunda till Birmingham. NoBo:s 

styrka ligger i att kunna ta vara på individers kreativitet med stor förståelse för 

deras verklighet. De två projektledare som arbetat med NoBo under året är båda 

uppväxta och väl förankrade i närområdet och har därför inte bara en självklar 

plats som medverkande i aktiviteter, utan är också de som initierar idéerna och 

producerar verksamheten. 

NoBo har under året arbetat relationsbyggande med många icke-organise-

rade unga vuxna från Norra Botkyrka och andra ytterstadsområden. Förutom 

att förmedla kultur är syftet att skapa en oas för den som vill fokusera på sitt 

musikskapande eller inspireras till att skriva poesi & raptexter eller lära sig mer 

om urban konst genom graffiti & kroki, eller delta i ett intimt samtal om lokal 

demokrati. 2017 var startåret för kulturförmedlingen NoBo, och Mångkulturellt 

centrum arbetar aktivt för att göra NoBo permanent. I december fick NoBo be-

sked om att man beviljats ytterligare finansiering för 2018 från satsningen Krea-

tiva Platser och Kulturrådet. 
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Sommarlovet

Under sommaren höll NoBo öppet i Fittja gård i samarbete med pedagoger från 

Verkstan. Musikstudion var öppen måndag–torsdag kl. 17–20, och erbjöd en mö-

tesplats för ungdomar och vuxna som ville spela in, producera eller skapa musik.

Ortens bästa poet

Förenade förorter höll två workshops på NoBo, främst för att informera om och 

hitta deltagare till ”Ortens Bästa Poet”, en poesitävling med speciellt fokus på 

förorter i Sverige. Första workshopen genomfördes i juli och den andra i augusti. 

Revolution Poetry. 

Under 10 veckor arrangerade NoBo en Spoken word-kurs med Nachla Libre som 

kursledare. Vid vissa tillfällen var Makda Embaie och Saman Sokhanran också 

kursledare. (40 deltagare från hela Storstockholm)

Övrig verksamhet:

26 juli. Workshop: Graffiti

29 juli. Workshop: ”Är du tjej och vill lära dig göra beats?” Sista lördagen av fem 

ägde rum på Fittja gård. Ledare: Masse och Salla från Redline Recordings. Arrange-

rad av ABF Stockholm i samarbete med Mångkulturellt centrum och Folkets Husby

13 september. Grundkurs i Musikproduktion med Masse/Redline

21 september. Textworkshops med Aki från Labyrint och Salla från Redline recor-

dings.

26 september. Workshop i skiss/illustration/spray med konstnären Gouge.

27 september. Redline@NoBo. Grundkurs i musikproduktion med Masse. 

3 oktober. Henna-workshop med Hasana

4 oktober. Redline@NoBo. Grundkurs i musikproduktion med Masse. 

10 oktober. Workshop: Skiss & halal-kroki med konstnären David José.

17 oktober. Workshop: Hobo art in USA med Jonathan.

22 oktober. Ortens Bästa Poet 2017, deltävling för Botkyrka i Fittja skolans aula. 

I samarbete med En Kärlek Botkyrka. Alla volontärer som NoBo arbetade med i 

arrangemanget var unga från närområdet. (Ca 400 besökare)

HAYAT

Hayat – som betyder liv på arabiska och turkiska – är ett projekt för nyanlända 

och asylsökande. Med medel från Botkyrka kommun startade vi detta projekt 

med aktiviteter för nyanlända och asylsökande, oavsett var de befann sig i pro-

cessen att få uppehållstillstånd. En projektledare fick i uppgift att ta reda på 

vilka andra aktörer i samhället, och runt MKC, som arbetade med nyanlända och 

asylsökande. Syftet var att skapa kulturaktiviteter för denna målgrupp, att inspi-

rera och ge fler möjlighet att fylla sin vardag med kreativ verksamhet. Projektet 

fick med tiden en egen Facebooksida där vi publicerade information om kom-

mande evenemang, samt vad som skulle erbjudas i huset. Under sommaren och 

hösten genomfördes konstkurser, workshops och nätverksträffar inom ramen av 

Hayatprojektet:
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7 juli. Konstkurs för nyanlända, ledd av konstnären Reza Hazare.

12 juli. Flying kites for Peace – workshop tillsammans med Verkstan i hur man 

bygger drakar, på Fittja äng. I samarbete med Flying Kites For Peace

10 oktober. Start för Konstkurs för nyanlända med Reza Hazare. Under konstkur-

sen fick nyanlända unga utveckla sin kunskap och lära sig mer om olika tekniker 

som teckning, målning inom bildkonst och våga vara mer kreativ. 4 tillfällen (10, 

12, 17 och 19 oktober). 

ÖVRIG PUBLIK VERKSAMHET

22 januari. Vernissage i Länken. Konstutställning: Inre Kamp av elever från Xen-

ter.

26 februari. Vernissage i Länken. Konstutställning: A journey through darkness 

av Reza Hazare.

15 mars. Filmvisning: Exklusiv förhandsvisning av I am not your Negro.

16 mars. Extrainsatt filmvisning: I am not your Negro.

31 mars. Vernissage i Länken: Våga måla! Konstutställning av deltagarna i Våga 

måla-kursen.

4 april. Författarsamtal med Johannes Anyuru. I samarbete med Fittja bibliotek.

21 april. Filmvisning och samtal: Antifascisterna.

5 maj. Vernissage i Länken: Utställningen Bilders Makt.

8 oktober. Vernissage i Länken: MATkonst, TROLLkonst och SOLkonst. Utställning 

av barn och unga som deltagit i Verkstans olika verkstäder under året.

15 oktober. Att avbilda eller avbildas. En konstutställning och samtal med mus-

limska kvinnliga konstnärer om konst, representation och identitet. I samarbete 

med Ibn Rushd Studieförbund. 

1–2 november. Tillsammans med föreningen Fuerza de los Andes och välkom-

nade vi alla som tillsammans ville hedra de döda och fira Todos Santos under 

Allhelgonadagen. 

10 november. Filmvisning: Livstecken. 

25 november. MKC 30 år! Fest och vernissage för En för alla, alla för vem? i Ut-

ställningshallen. Samma kväll invigdes Husen vi bor i i galleri Länken, en utställ-

ning om arkitektur, stadsplanering och vardagslivet i Norra Botkyrka, produce-

rad av studenter på KTH Arkitekturskola.
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VERKSTAN – DÄR MAGIN SKER

Mångkulturellt centrums konstpedagogiska verkstad erbjuder kunskap och 

verktyg för en mångfald av berättelser och uttryck. Vår huvudsakliga målgrupp 

är barn och unga, som genom konst och kreativt skapande kan jobba kring stora 

och små frågor. Vi skräddarsyr noga våra olika verkstäder i syfte att få deltagarna 

att undersöka, upptäcka och förstå vår omvärld på ett kritiskt och kreativt sätt.

STABILA VERKSTAN – DET LÖPANDE ARBETET

Våra stabila verkstäder pågår löpande under hela året och vänder sig särskilt till 

skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra grupper. I syfte att tillgängliggöra och 

synliggöra konst och kreativitet skräddarsyr vi med våra verktyg olika relevanta 

aktiviteter och projekt utifrån den aktuella målgruppens behov.

Exempel på några stabila verkstäder under 2017 är Söndagsverkstan, Öppna 

verkstan, Lovliga verkstan och Våga måla!

I oktober invigdes MATkonst, TROLLkonst och SOLkonst i galleri Länken, en 

samlingsutställning av barn och unga som deltagit i Verkstans olika verkstäder 

under året.

Öppna verkstan

Den välbesökta Söndagsverkstan höll öppet som vanligt under 2017, med 

många återkommande besökare från närområdet och en del hitresta. Verkstan 

välkomnar barn från 6 år med eller utan sällskap av en vuxen, och utan föranmä-

lan. De flesta kommer från vårt närområde, men här har de också möjlighet att 

träffa barn från andra områden. Vid dessa tillfällen undersöker vi vad ett konst-

närligt uttryck kan innebära, och skapar på så sätt kunskap om oss själva och 

vår omgivning, både psykiskt och fysiskt. Vår ambition är att jobba långsiktigt 

med hållbarhet och med självförtroendeskapande övningar. I samband med den 

politiska kvinnomarschen i Washington D.C. i USA och andra platser i världen, 

där deltagare stickade och bar rosa mössor, valde konstpedagogerna att tillsam-

mans med barnen tillverka kattöron, och lade sedan ut dessa verk på Facebook. 

Ett sätt för barn att vara delaktiga i samhället och demokratin på egna villkor. 

Alla deltar alla på egna villkor och arbetar kreativt tillsammans med personalen. 

Vi utgår från barnens egna önskningar och förfrågningar, som en del av ett de-

mokratiskt tänkande. Besökare under året: 703

Lovliga verkstan – när barnen har tid

I Lovliga verkstan erbjuder vi kreativa aktiviteter som utförs under de sedvanliga 

skolloven. Här jobbar vi utifrån särskilda teman och tekniker. Genom lovliga verk-

städer möts barn från olika delar av kommunen, och ofta kommer barnen även 

med sina vuxna vilket möjliggör möten mellan olika generationer. 

Sportlov 27 februari–5 mars. Utifrån barnens egna önskemål genomfördes 

ett ritprojekt där barnen fick prova på olika material och pennor. Denna vecka 

hade vi begränsade öppettider och trots detta var Verkstan välbesökt. Besökare 

under sportlovet: 46
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Påsklov 10 april–16 april. Vi ville följa upp projektet Krossat glas från som-

maren 2016, som genomfördes av konstpedagog Luz Miranda tillsammans med 

representanter från Orten i fokus. Kontakt med markförvaltningen i Botkyrka 

gjorde att vi kunde planera en större solmosaik på stenar utanför Restaurang Ta-

vernan. Vuxna, unga och barn plockade glasbitar från marken i och runtomkring 

centrala Fittja. Det resulterade i fem stora stenar, rikt dekorerade med mosaik. 

I samma anda som det ursprungliga projektet gavs det på så sätt en möjlighet 

att skapa vackra objekt med hjälp av återvinning. Glasmosaik lämpar sig också 

mycket bra att arbeta med eftersom konstruktionen är stark och klarar eventu-

ella angrepp och skadegörelse. Besökare under påsklovet: 78

Sommarlov 12 juni – 9 augusti. I samarbete med NoBo Kulturförmedling 

erbjöd vi öppen sommarlovsverkstad för barn från 6 år till 15 år i Gula huset på 

gamla Fittja gård, på temat ”Återvinning”. Grovplaneringen av verksamheten 

gjordes i samarbete med Lejla Harbas och Asia Serar, projektledare på NoBo. 

Vi höll öppet måndag till torsdag med två pass à 2-timmar om dagen, totalt 30 

dagar (120 timmar). Den övergripande planeringen var ”måla” på måndagar, 

”bygga” på tisdagar, ”jobba med saltdeg” på onsdagar och en mer öppen spon-

tan aktivitet på torsdagar. 

Stämningen var mycket god och Åsa Winqvist och Luz Miranda fick uppleva 

den positiva effekten av att vara två pedagoger under verkstadspassen, som i 

genomsnitt besöktes av 10 barn/pass. Besökare under sommarlovet: 308

Våga måla! Våga måla! är MKC:s mycket populära kurs som uppmuntrar alla 

att våga måla oavsett förkunskaper. Här får alla individuellt stöd i sin kreativa 

process under ledning av vår konstpedagog Luz Miranda. Genom Våga måla! 

uppstår även möten mellan människor av olika ålder och bakgrund. Besökare 

under året: 685

Sammanlagt antal besökare till de stabila verkstäderna: 1 820 personer
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MOBILA VERKSTAN 

Under ledning av konstpedagog Åsa Winqvist. Med våra mobila verkstäder er-

bjuder vi en uppsökande verksamhet där vi har möjlighet att delta i evenemang 

eller vara på skilda platser. Vi packar material och verktyg och kommer dit där 

det för tillfället finns behov. Dessa platser kan vara fritidshem, HVB-hem (Hem 

för vård och boende) eller en aktiv förening. En naturlig målgrupp för Mobila 

verkstan har under 2017 varit ensamkommande barn och unga. Tillsammans 

med våra konstpedagoger utforskar och använder de konsten för att diskutera 

frågor kring värdegrund, demokrati och samhällsstrukturer.

Blommor och Parkour: Åsa besökte under året boendet för nyanlända i 

Slagsta, där hon genomförde det förberedande skissarbetet till målarprojektet 

”Blommor och parkour”. Arbetet löpte vidare in i 2018 tillsammans med ungdo-

mar på Vårljus. Deltagare: ca 10

Flying kites for peace: MKC kontaktades av de två fotograferna som startat 

Flying Kites for Peace och ett samarbete inleddes. Det resulterade i en välbesökt 

workshop på Fittja äng den 12 juli, då vi byggde drakar. I regi av Hayat. (Se även 

sid 15). Besökare: ca 80–100 

EXTERNA SAMARBETEN 

Under ledning av konstpedagog Saadia Hussain

Stabila samarbeten

Genom åren har MKC utvecklat stabila samarbeten med externa parter som 

återkommer årligen. Vårt konstnärliga samarbete med bland annat Xenter och 

det estetiska programmet på Tumba gymnasium fortsatte för nionde året under 

2017. Tredjeklasseleverna guidades i att genom sin konst våga uttrycka sig själva 

och visualisera frågor rörande segregation, rasism och globala orättvisor. 

w Xenter. Utställningen Inre kamp invigdes 22 januari (planering och pro-

duktion inleddes ht-16). Produktionen av en ny utställning, Fritt fram, på temat 

”demokrati” påbörjades med kick-off i oktober. Därefter coachning vid 4–5 till-

fällen på skolan på torsdagar. (75 elever)

w Konstkollo. För fjärde året anordnade vi konstkollo i juni, detta år var 

temat ”Mat och konst”. 15 barn från Botkyrka bokade platser, vi reserverade 5 

platser för Fittjabarn. Vernissagen ägde rum på Botkyrka konsthall 22 juni, bar-

nens verk visades också under Fittja Mat & Konst i september. I samarbete med 

Kerstin Gezelius från Botkyrka Konsthall. (minst 200 besökare)

w Junior Residence. Sex unga Botkyrkabor från olika delar av kommunen 

fick arbeta konstnärligt undersökande under tre veckor i september. Fokus låg 

på mat och konst, och deltagarnas verk ställdes ut på Fittja Mat & Konst i sep-

tember. I samarbete med Botkyrka konsthall. (minst 200 besökare)

w Fittja Open. För fjärde året genomfördes i september denna konst- och 

folkfestival i det offentliga rummet i Fittja. Den inbegrep interaktiva aktiviteter i 

Fittja. I samarbete med Botkyrka konsthall. (200 besökare)

w Kulturella allemansrätten. Kritisk bildanalysverkstad särskild riktad till åk 

6 i Botkyrka. (120 elever)
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Unika samarbeten 

Lava – Konsten att hitta hem 

w Konstutställning av fyra unga konstnärer från Vårljus boende för ensamkom-

mande ungdomar (360 besökare) 

Fittjaskolan 

w Skräddarsydda verkstäder med klass 1 a och 1 b. (45 elever)

w Verkstad på temat ”Rymd”, klass 2a + 2b. (40 elever)

w Projektet ”Jag finns”. Tre klasser från årskurs 7 vid tre olika tillfällen. (70 elev-

er och 3 lärare)

w Kollektiv målning som kommer att sättas upp och invigas på Konsthusets 

fjärde vägg våren 2018. Fjorton elever 11–16 år från förberedelseklassen deltog i 

den konstnärliga processen fram till årsskiftet vid tolv tillfällen (168 elever) 

w Skräddarsydda verkstäder riktade till åtta elever i 11–14 årsåldern från Sär-

skolan vid tre tillfällen. (24 barn och 5 pedagoger)

Förskolan Prästkragen

w Skräddarsydd verkstad riktad till barn i åldern 1,5–5 år. (18 barn och 4 peda-

goger)

w Skräddarsydda verkstäder riktade till barn 4–5 årsåldern, vid tre tillfällen. (54 

barn och 15 vuxna)

Karsby International School 

w Visning av utställningen Internationell Psykos! samt diskussion med 45 elever 

vid 2 tillfällen. (85 elever och 6 pedagoger)

w Skräddarsydd normkritisk föreläsning och arbete i Verkstan. (30 elever)

Förskolan Ugglan

w Skräddarsydd verkstad riktad till barn i 5 års-åldern. (11 barn och 2 pedagoger)

Förskolan Lysmasken

w Skräddarsydda verkstäder utifrån det önskade temat Känslor för barn i 5 års-

åldern som besökte Verkstan vid fem tillfällen, 6 barn åt gången. Projektet löper 

vidare under 2018. (30 barn)

Tallidskolan 

w Normkritisk föreläsning (45 elever och 2 pedagoger)

Trädgårdsstadsskolan

w Ett första pilotbesök inför ett större projekt som planeras genomföras under 

våren 2018. (25 elever) 

Besökare sammanlagt för de externa samarbetena:

w Barn och unga: 1 021 personer

w Pedagoger: 58 personer

w Blandad publik: 1 060 personer
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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN  
– NU MED PÄRLOR

Mångkulturella almanackan är aktuell året om och varje år. Den består av tre in-

tegrerade delar: den tryckta almanackan, dess hemsida och sidan på Facebook. 

Med almanackan vill vi beskriva – och inbjuda till samtal om och reflektioner 

kring – vårt kulturarv av helger och högtider i ständig förändring. 

Den har cirka 3 500 följare på Facebook. Hemsidan hade 8–9 000 besök de 

flesta månader utom under sommaren, och över 10 000 i mars (alltid den mest 

”händelserika” månaden i Mångkulturella almanackan).

Pedagogiska pärlor

I mars månad publicerades också det nyaste tillskottet till almanackans utbud: 

Pedagogiska Pärlor. Det är ett dubbelsidigt A4 som är ett pedagogiskt komple-

ment till almanackan. Varje månad vill vi inspirera pedagoger att använda alma-

nackan i sin undervisning och verksamhet. Materialet kan användas från försko-

lan till vuxenverksamheter och pedagogerna kan välja ut, anpassa och utveckla 

övningarna efter vad som passar deras grupp. Bladet kan kostnadsfritt laddas 

ner från hemsidan som pdf.

Tryckta almanackan

För den tryckta almanackan har vi funnit en form som vi nu utvecklar och mo-

difierar. Rent grafiskt liknar 2018 års almanacka föregående års, men detta år 

lyckades vi få ett samarbete med en bildkonstnär, Malin Skinnar, vilket gör det 

visuella uttrycket både mer helgjutet och barntillvänt än tidigare. Vi fortsätter 

att arbeta med fördjupande tematexter mellan kalenderuppslagen; detta år har 

varje uppslag en lite längre text som handlar om en av månadens högtider. Ett 

index med viktiga dagar som kan påverka skola och arbetsliv finns tydligt listat 

på första uppslaget.

Samarbete med etnologer

Samarbetet med Södertörns högskola fortsätter. Det är etnologistudenter på 

A-kursen som i samband med ett visst studiemoment får i uppgift att göra en 

intervju om helger och högtider. Vi får tillgång till texterna, och i 2018 års tryckta 

almanacka finns tre texter ur det samarbetet med, dessutom har flera publice-

rats på webben.



                                                                                                                   SIDAN 21VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

UTBILDNINGAR MED HELHETSGREPP

Utbildningsverksamheten 2017 kännetecknades särskilt av förarbeten till flera 

långsiktiga samarbeten, som ger frukt först under 2018 och framåt. MKC har sat-

sat på att initiera kunskapshöjande insatser med en bredare repertoar för orga-

nisationer som vill ta ett helhetsgrepp kring frågor som rör mångfald, antirasism, 

kulturbegreppet och jämlikhet. Genom att erbjuda upplägg över en längre tid 

har vi möjlighet att arbeta med personal, ledning, styrelser och andra grupper 

både på MKC, hos kund och som konsultativt stöd mellan träffarna. Detta har re-

sulterat i en genomarbetad och kvalitativ lärande- och förändringsprocess som 

fler kunder är intresserade av. 

Längre satsningar som påbörjades under året var med bland annat: 

w Konsert- och artistbokningsbolaget Live Nation, med vilka vi avtalat en 

2,5 års mångfaldsprocess där vi arbetar med bolagets alla avdelningar och nivåer 

för att stärka mångfaldstänket, och hjälpa till att skapa en organisation som är 

genomsyrad av jämlikhet och inkludering. Ett första steg under året har varit att 

genomföra en bred medarbetarenkät för all personal, som ligger till grund för 

det fortsatta arbetet med bolaget under 2018 och 2019.

w Riksidrottsförbundet, RF, som anlitat MKC:s utbildare och forskare för en 

rad olika utbildningssammanhang med varierade grupper av personal och le-

dare runt om i landet. Arbetet fortsätter in i 2018 och planer för en terminslång 

satsning i webbinarieform är under framtagande.

w Regionbibliotek Stockholm, som har beställt MKC:s trestegsutbildning 

i Interkulturella Processer och som genomgick det tredje steget i utbildningen 

under hösten. Denna satsning har öppnat för ytterligare samarbetstillfällen med 

andra bibliotek i Sverige.

Våra interaktiva föreläsningar och workshops på temat ”Normkritik i praktiken” 

har inte bara fortsatt att efterfrågas, beställningarna har också ökat markant, 

särskilt i koppling till #MeToo och efterföljande upprop. Normkritiska förhåll-

ningssätt som metod och verktyg i arbetet för jämlika och jämställda organisa-

tioner, skolor och företag är än mer aktuellt idag. MKC har under året fortsatt 

detta betydande och ständigt utvecklande arbete. 

SÄRSKILDA UTBILDNINGSSATSNINGAR

Reality Check – Sveriges första app mot rasism

Under 2017 har MKC:s utbildningsteam tillsammans med Stiftelsen Teskedsor-

den och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk arbetat fram Sveriges första app 

mot rasism. Appen Reality Check, som är ett interaktivt spel, lanseras i februari 

2018 och är resultatet av ett drygt års samarbete inom projektet #APPropåRa-

sism. Appen riktar sig främst till barn och unga i åldrarna 13–19 år och kommer 

att finnas för nedladdning, gratis, på App Store och Google Play. Reality Check är 

ett upplevelsebaserat spel där användaren tilldelas en fiktiv karaktär och följer 

samma person under fem dagar. Utifrån händelser kopplade till rasism, diskri-
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minering och fördomar ges användaren möjlighet att välja mellan olika utfall 

under spelets gång. 

Med en tillhörande lärarhandledning erbjuder vi skolpersonal att använda 

sig av appen som ett interaktivt och nytänkande verktyg i skolans arbete för 

demokrati. Projektet med appen möjliggörs genom stöd från Arvsfonden och 

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor – MUCF.

Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger 

Tredje och fjärde kursomgången av högskolekursen Erfarenhetsbaserad kurs i 

normkritik för pedagoger, som MKC ger tillsammans med Södertörns högskola, 

genomfördes under året (den fjärde omgången avslutas under 2018). Intresset 

för kursen är fortsatt stort och ytterligare två terminskurser om 7,5 högskolepo-

äng är planerade för 2018. Deltagare är yrkesverksamma från främst Stockholms 

stads grund- och gymnasieskolor. Kursen finansieras av Stockholms stads utbild-

ningsförvaltning och ansvariga lärare är Anja Norell och Marit Nygård.

Alumninätverk

För examinerade studenter från högskolekursen i normkritik som beskrivs ovan, 

fortsätter vi att bidra med ett alumninätverk. Vi genomför nätverksträffar för 

att erbjuda ett forum för kontinuerlig diskussion, erfarenhetsutbyte och för att 

underlätta fortsatt implementering av lärdomar. Ett komplement till detta är 

också en sluten Facebookgrupp som administreras av MKC:s utbildare. 

Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor

Under början av året inleddes ett samarbete mellan Mångkulturella almanackan, 

MKC:s utbildningsverksamhet och vår konstpedagogiska verkstad, för att göra 

almanackan mer relevant och tillgänglig för pedagogiska verksamheter. Sedan 

mars släpps varje månad Pedagogiska Pärlor, ett pedagogiskt komplement till 

Mångkulturella almanackan med konkreta övningar, tips och inspiration kring 

hur olika dagar kan uppmärksammas och hjälpa till att lyfta relevanta ämnen i 

förskola, skola och andra verksamheter. Marit Nygård och Anja Norell tog under 

året fram månatliga material tillsammans med konstpedagog Åsa Winqvist. 

Mångkulturella almanackan | Pedagogiska pärlor, oktober 2017 

Här är oktoberexemplaret av Mångkultu-

rella almanackans Pedagogiska pärlor, ett 

pedagogiskt komplement till den Mång-

kulturella almanackan. Varje månad vill vi 

inspirera till att använda almanackan i din 

pedagogiska verksamhet på olika sätt. 

Materialet kan användas från förskolan 

till vuxenverksamheter, välj ut, anpassa 

och utveckla efter vad som passar dig och 

din grupp. 

Oktobertips
1 oktober Internationella dagen 

för äldre. Gör övningen "Rita 

rynkor" på sista sidan, 

4 oktober Djurens dag. Läs texten 

"Djurens vän" i Mångkulturella 

almanackans oktoberuppslag. 

Vad kan ni göra för djuren? Har 

ni några djurkompisar? 

9 oktober Minnesdag för den 

svenska slavhandelns offer. 

Vad vet ni om Sveriges del i 

slaveriets historia? Ta reda på 

mer. Se till exempel på avsnit-

tet Svensk slavhandel i UR:s 

serie Nationen. http://urplay.

se/program/199002-nationen-

svensk-slavhandel 

11 oktober Internationella flicka-

dagen. Gör övningen Genus-

granskning och spana in www.

flickaplattformen.se 

15 oktober Vita käppens dag. 

DATE-lärmaterial (från för-

skola till gymnasium) har många 

övningar kring tillgänglighet. 

Beställ gratis eller ladda hem på 

http://date-larmaterial.se/ 

24 oktober FN-dagen. Flickors 

rättigheter och Agenda 2030 är 

årets tema för FN:s eget skolma-

terial för FN-dagen https://fn.se/

engagera-dig/fniskolan/metod-

material/mer-om-fn/skolmateri-

al-for-fn-dagen/

29 oktober Sommartid slutar. 

Varför har vi sommartid och 

vintertid i Sverige? Kan ni några 

knep för att veta när klockan 

ska ställas fram och när den ska 

ställas tillbaka? 

31 Halloween. Spana in övningen 

Utklädnader och maskerader i 

Pedagogiska pärlorna från april 

2017. 

 

Övningen passar att göra på Inter-

nationella flickadagen 11 oktober

Hur är flickor och pojkar repre-

senterade i den litteratur ni an-

vänder? Gör en granskning för att 

upptäcka mer än vad ni annars 

ser. Börja med några böcker som 

ni använder mycket. Är en flicka 

huvudperson? Vilka känslor visar 

pojkfigurerna i boken? Finns det 

karaktärer vars kön du inte kan 

identifiera? Använd mallen på 

nästa sida.

Är deltagarna lite yngre kan 

det vara bra att göra granskningen 

i helgrupp där ledaren kan göra 

anteckningar på tavlan. Om delta-

garna är lite äldre kan det fungera 

bra med flera smågrupper. Då kan 

ni avsluta med ett samtal i hel-

grupp där ni jämför vad de olika 

grupperna upptäckt. 

Fortsätt diskutera: 

▶ Vad var bra med materialet?

▶ Vad saknades?

▶ Upptäckte ni något som det 

inte fanns någon ruta för i mallen?

▶ Vad kan ni göra åt bristerna 

(t.ex. välja bort, lägga till, prata 

om det som ni upptäckt)?

OKTOBER 2017

Genusgranskning
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Kunskapsbanken Bilders Makt

Inför lanseringen av Bilders Makt (läs mer om Bilders Makt på sid 35) i maj fär-

digställde våra utbildare och metodutvecklare Marit Nygård och Anja Norell de 

pedagogiska övningarna. De finns, tillsammans med diskussionsunderlaget, till-

gängliga på www.bildersmakt.se. 

Den 4 maj lanserades Kunskapsbanken Bilders Makt på Mångkulturellt cent-

rum. Dagen var fylld av program med talare, föreläsningar och panelsamtal. Anja 

Norell och Marit Nygård föreläste kort på temat ”Visuell läskunnighet kopplat till 

vardagsrasism, vithetsnorm och normkritik”. De gav även ett smakprov på en av 

de pedagogiska övningar som de utvecklat med koppling till kunskapsbanken.

I ett led att ytterligare förankra Kunskapsbanken Bilders Makt som ett hög-

aktuellt tema inom MKC:s utbildningsrepertoar valde utbildningsteamet att 

fokusera på bibliotekarier och annan bibliotekspersonal som i sin yrkesroll möter 

många barn och unga, och även vuxna. Under de senaste åren har de haft en 

stark samhällelig funktion i mottagandet av nyanlända och asylsökande. Syftet 

var att fortbilda denna yrkesgrupp i Kunskapsbanken Bilders Makt och öka den 

visuella läskunnigheten. Med hjälp av projektmedel som vi beviljades av ENAR 

(European Network Against Racism) kunde vi genomföra en skräddarsydd work-

shop på temat. På så sätt fick vi också återkoppling från deltagare och kunde 

därmed ytterligare förankra de pedagogiska övningarna vi utvecklat för webb-

portalen i praktiken. En mycket lyckad frukostworkshop ledd av Anja Norell. 

PUBLIKATIONER

Under året har Anja Norell och Marit Nygård arbetat på ett kapitel till en kom-

mande antologi kring normkritik som kommer att ges ut av Studentlitteratur 

under 2018. Antologin har arbetsnamnet Den normkritiska pedagogen och våra 

utbildares kapitel, som bland annat utgår från erfarenheterna med högskole-

kursen i normkritik för pedagoger, har i nuläget titeln ”De normkritiska pedago-

gerna i mellanrummen”. 

DELTAGANDE PÅ MÄSSOR OCH KONFERENSER

16 september. Allmändalen, MKC. Tillsammans med Irupé Pozo Graviz, Projekt-
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ledare på Teskedsorden höll MKC:s utbildningsledare Aygül L. Kabaca i en pro-

grampunkt där appen och spelet Reality Check presenterades.

28 september. MEG – Mediedagarna, Göteborg. Med avstamp i appen Reality 

Check deltog Aygül L. Kabaca i samtalet Ungas röster i en digital tid, som Te-

skedsorden och Mobile Stories arrangerade. 

31 oktober. Skolforum, Stockholmsmässan, Älvsjö. Under programpunkten ”Så 

kan ny teknik användas i skolan för att motverka fördomar” presenterade Aygül 

L. Kabaca Reality Check. Teskedsorden var arrangör för programpunkten. 

10 november. MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarna), Jönköping. Marit Ny-

gård var paneldeltagare i programpunkten ”Hur kan vi använda oss av ny teknik 

och digitala verktyg för att främja mångfald och motverka rasism?” som Teskeds-

orden arrangerade. 

7–8 december. ”Fler delar staden”, Unesco LUCS-konferens på MKC. Aygül L. 

Kabaca modererade två paneler:” Staden, interkulturella möten och den gemen-

samma demokratin!?” samt ”Konsten och idrottens roll i lokal inkludering”, samt 

deltog i programpunkten ”Tillbaka till framtiden! MKC 30 år av lokal forskning 

med global utblick”.

UTBILDNINGSDAGAR, FÖRELÄSNINGAR,  
WORKSHOPS, VISNINGAR & PRESENTATIONER

Vår närvaro i sociala medier har ökat markant under året, och utbildningstea-

met har satsat på att synliggöra uppdragsutbildningar och dokumentation 

från andra lärandetillfällen på MKC:s konton på Facebook och Instagram, och 

således utökat vårt virtuella besöksantal. Enkom genom uppdragsutbildningar 

för kunders räkning, såsom föreläsningar, workshops, utställningsvisningar och 

hela utbildningsdagar, har utbildningsteamet fysiskt träffat och utbildat över 2 

500 personer, varav drygt 500 deltagit i utbildningar på Mångkulturellt centrum, 

Fittja gård, och nästan 2 000 i samband med externa utbildningsinsatser. Dessa 

siffror inkluderar inte alla som MKC nätverkat med under konferenser och mäss-

sor såsom Almedalen, Allmändalen, MEG – Mediedagarna, Skolforum, MR-

dagarna, Unesco LUCS-konferensen samt allehanda mer informella studiebesök 

och nätverksträffar med andra aktörer.

På Mångkulturellt centrum, Fittja gård

8 februari. Länsbiblioteken i Sörmland. MKC:s 3-stegsutbildning i Interkulturella 

Processer – STEG 3. Anja Norell (7 pers.)

20 mars. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. 

Dag 1. (17 pers.) 

21 mars. Stockholms stad, Ledarskapsprogram för chefer. Föreläsning: ”Vardags-

rasism & vithetsnormen”. Workshop: Normkritik i praktiken. Guidad visning av 

utställningen Internationell Psykos! Heldag. Anja Norell, Aygül Kabaca (17 pers.)

24 mars. Försvarsmakten, Huvudkvarteret, Försvarshögskolan, Kåren, Försvarets 

Materielverk. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, Workshop: Norm-

kritik i praktiken. Guidad visning av utställningen Internationell Psykos! Anja 

Norell, Aygül Kabaca (15 pers.)



                                                                                                                   SIDAN 25VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

30 mars. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. 

Dag 2. (17 pers.)

4 april. Bufdir, Norge. Presentation: Lås Upp! Metodmaterial som gott exempel. 

Anja Norell (10 pers.)

5 april. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. Dag 

3. (17 pers.)

20 april. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. 

Dag 4. (16 pers.)

3 maj. Stockholms Universitet, genusvetenskap. Presentation av Normkritik i 

praktiken. Guidad visning av utställningen Internationell Psykos! Anja Norell, 

Marit Nygård (30 pers.)

5 maj. Studiefrämjandet Stockholms Län. Föreläsning: ”Interkulturella proces-

ser”. Workshop: Normkritik i praktiken. Guidad visning av utställningen Interna-

tionell Psykos! Heldag. Anja Norell och Aygül L. Kabaca (50 pers.)

8 maj. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. Dag 

5. (16 pers.)

17 maj. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. Dag 

6. (16 pers.)

29 augusti. Regionbiblioteken Stockholm. MKC:s 3-stegsutbildning i Interkultu-

rella Processer – STEG 1 Heldag. Anja Norell (12 pers.)

31 augusti. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 3. 

Dag 7. (15 pers.)

12 september. Länsstyrelsen i Stockholm. Interaktiv utbildning: Kunskapsbanken 

Bilders Makt. Anja Norell (25 pers.)

21 september. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

3. Dag 8. (15 pers.)

2 oktober. Kista Byggtekniska gymnasium. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vit-

hetsnormen”, ”Mångfald och inkludering”. Guidad visning av utställningen Inter-

nationell Psykos! Heldag. Anja Norell, Marit Nygård (20 pers.)

9 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 1. (27 pers.)

17 oktober. Regionbiblioteken Stockholm. MKC:s 3-stegsutbildning i Interkultu-

rella Processer – STEG 3. Heldag. Anja Norell (12 pers.)

24 oktober. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 2. (26 pers.)

30 oktober. Kungsholmens gymnasium, Grupp 1. Workshop: Normkritik i prakti-

ken. Anja Norell. (35 pers.)

30 oktober. Kungsholmens gymnasium, Grupp 2. Workshop: Normkritik i prakti-

ken. Anja Norell. (35 pers.)

9 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 3. (26 pers.)

23 november. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 

4. Dag 4. (24 pers.)

6 december. Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger. Kursomgång 4. 

Dag 5. (23 pers.)
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På annan plats

9 januari. Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbild-

ningsstudier. Föreläsning: “Vad är rasism?” René León Rosales (50 pers.)

19 januari. SQILD (Institute for Sustainable Development, Quality and Leader-

ship). Föreläsning: ”En teoretisk introduktion till etnicitet, ras och interkultur”. 

René León Rosales (15 pers.)

20 januari. Rädda Barnen, Borlänge. Forskningsföreläsning. René León Rosales 

(100 pers.)

10 mars. Kulturanalys, Myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar och analy-

ser, Stockholm. Lunchföreläsning: ”Mångfald i kulturlivet”. Nina Edström (8 pers.)

16 mars. Sigtuna, Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreläsning: ”Vardagsrasism 

& vithetsnormen”. Workshop: Normkritik i praktiken. Anja Norell, Marit Nygård 

(100 pers.)

18 april. KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Workshop: Normkritik i praktiken. 

Anja Norell. (25 pers.)

16 maj. Försvarsmakten. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”. Anja 

Norell (100 pers.)

18 maj. Huddinge Kommun, biståndskansliet. Föreläsning: ”Vardagsrasism & 

vithetsnormen”. Workshop: Normkritik i praktiken. Heldag. Aygül L. Kabaca (60 

pers.)

19 maj. Friends. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, Workshop: 

Normkritik i praktiken. Anja Norell (20 pers.)

20 maj. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande – RFSL. Föreläsning: ”Var-

dagsrasism & vithetsnormen”. Aygül L. Kabaca (80 pers.)

22 maj. Friends. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”. Workshop: 

Normkritik i praktiken. Anja Norell (20 pers.)

30 maj. Huddinge Kommun, Natur- och byggnadsförvaltningen, avd. Natur och 

gatudrift. Föreläsningar: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, ”Mångfald och in-

kludering”. Aygül L. Kabaca (50 pers.)

13 juni. Huddinge Kommun, Natur- och byggnadsförvaltningen, avd. Lantmäteri. 

Föreläsningar: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, ”Mångfald och inkludering”. 

Aygül L. Kabaca (25 pers.)

15 juni. Huddinge Kommun, Natur- och Byggnadsförvaltningen. Avdelning: Sta-

ben, Administrativa. Föreläsningar: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, ”Mång-

fald och inkludering”. Aygül L. Kabaca (20 pers.)

20 juni. Huddinge Kommun, Natur- och byggnadsförvaltningen, avd. Bygglov. 

Föreläsningar: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, ”Mångfald och inkludering”. 

Aygül L. Kabaca (40 pers.)

20 juni. Huddinge Kommun, Natur- och byggnadsförvaltningen, avd. Miljötillsyn. 

Föreläsningar: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”, ”Mångfald och inkludering”. 

Aygül L. Kabaca (20 pers.)

10 augusti. Alléskolan, Hallsberg. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”. 

Workshop: Normkritik i praktiken. Anja Norell (70 pers.)

21 augusti. Jokkmokk Kommun. Föreläsning: ”Interkulturella processer”. Work-

shop: Normkritik i praktiken. Heldag. Anja Norell (150 pers.)
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30 augusti. Länsstyrelsen Västra Götaland, Borås, SFI-lärare och språkintroduk-

tionspedagoger. Föreläsning: ”Vardagsrasism & vithetsnormen”. Workshop: 

Normkritik i praktiken & metodmaterialet Lås upp! Anja Norell (150 pers.)

8 september. Forum Nyköping. En samtalsfestival för integration. Tillfälle 1 av 2. 

Föreläsning: Hur bemöter vi det okända? 2 tillfällen. Aygül L. Kabaca (80 pers.)

8 september. Forum Nyköping. En samtalsfestival för integration. Tillfälle 2 av 2. 

Föreläsning: ”Hur bemöter vi det okända?” 2 tillfällen. Aygül L. Kabaca (90 pers.)

19 september. Regionbiblioteken Stockholm. MKC:s 3-stegsutbildning i Interkul-

turella Processer – STEG 2. Anja Norell (12 pers.)

27 september. Havremagasinet, Länskonsthallen i Boden. Föreläsning: ”Byggan-

det av MKC som ett kulturhus för mångfald”. Leif Magnusson (100 pers.)

31 oktober. Kista Byggtekniska gymnasium. Workshop: Normkritik i praktiken. 

Aygül L. Kabaca (20 pers.)

4 oktober. Stockholms stad, Utbildningsförvaltningens grundskoleenhet. Work-

shop: Normkritik i praktiken. Anja Norell (30 pers.)

20 oktober. Botkyrka Kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen. Forskarföreläs-

ning och workshop: ”Interkulturella processer”. Aygül L. Kabaca, René León Ro-

sales (180 pers.)

30 oktober. Stockholms stad, SFI-lärare och språkintroduktionspedagoger, an-

svariga för nyanlända elever och individuella programmen. Föreläsning och 

workshop: ”Interkulturell pedagogik och mångfald”. Aygül L. Kabaca (220 pers.)

1 november. Jokkmokk Kommun. Föreläsning: ”Interkulturella processer”. Work-

shop: Normkritik i praktiken. Heldag. Anja Norell (150 pers.)

8 november. Public Service Nordiska Nätverk för Mångfaldsfrågor, SVT, SR. Före-

läsning: ”Varför ska vi jobba med mångfald?” Nina Edström. (10 pers.)
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FORSKNING SOM NÅR UT

Under året har centrets forskare påbörjat ett par större forskningsprojekt och 

kartläggningar inom frågor om rasism och diskriminering. En viktig del av forsk-

ningen på Mångkulturellt centrum förutom själva forskningen är dessutom att 

finna olika sätt att kommunicera det vi gör till olika målgrupper och även delta 

i det offentliga samtalet. Forskarna på centret samverkar ständigt med andra 

forskare och forskningsinstitutioner och deltar även i olika publika samtal och 

diskussioner på Fittja gård och runt om i landet. Under året har centrets forskare 

varit med och arbetat fram texterna till den nya basutställningen ”En för alla, alla 

för vem” som öppnar upp för ett pågående samtal om demokrati – ett kunskaps-

ämne som på olika sätt går som en röd tråd genom centrets 30 åriga historia.

STÖRRE PROJEKT

Bröllopssagor

Under året har Edda Manga skrivit om ett kapitel och presenterat resultat från 

projektet ”Bröllopssagor” på seminariet på Institutionen för litteratur, idéhisto-

ria och religion vid Göteborgs universitet och på Institutionen för idéhistoria vid 

Södertörns högskola. Projektet undersöker relationen mellan föreställningar om 

romantisk kärlek, moderna samlevnadsformer och nationalism.

Metodologiska laboratorier

Forskarna Edda Manga och René León-Rosales startade under året arbetet med 

projektet ”Metodologiska laboratorier” som finansieras av Vetenskapsrådet. 

Forskningsprojektet syftar till att ta fram etiskt och vetenskapligt hållbara me-

toder för att producera empirisk kunskap om diskriminering på grund av etni-

citet, hudfärg och religion. Utöver centrets forskare ingår prof. Mattias Gardell, 

Uppsala universitet och prof. Alireza Bethoui, Södertörns högskola. Under 2017 

formulerade de inblandade forskarna sina respektive delprojekt i förhållande till 

varandra, inledde ett kritiskt samtal med projektets referensgrupp om hur arbe-

tet ska utföras samt initierade processen med datainsamling. 

Förorten och folkbildningsrenässans

Arbetet med forskningsprojektet ”Förorten och folkbildningsrenässans”, som 

genomförs med finansiering av Vetenskapsrådet sedan 2014, fortsatte under 

2017. Projektet är ett samarbete mellan prof. Ove Sernhede och Johan Söderman 

från Göteborgs universitet samt René León Rosales från Mångkulturell Centrum. 

I projektet placeras Ortenrörelsen, eller den nya förortsrörelsen, i en historisk 

kontext. Analyserna fokuserar på de lärandeprocesser som är kopplade till män-

niskors mobilisering i marginaliserade urbana områden.

Stockholmsidrotten

Under 2017 fick Mångkulturellt centrum i uppdrag att bedriva följeforskning 

i Stockholmsidrottens tvååriga ”Projekt storstad”. Projektet är en del av Riksi-
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drottsförbundets storstadssatsning och finansieras med statliga medel för att 

verka i linje med reformprogrammet mot segregation. Syftet med projektet är 

att stärka idrottens möjligheter att främja etablering och inkludering av nya 

målgrupper. Fem områden i Stockholmsregionen har valts ut för denna sats-

ning: Rissne/Hallonbergen, Rågsved/Hagsätra, Fisksätra, Norsborg/ Hallunda 

samt Jordbro. I fokus för satsningen står ambitionen att utveckla nya metoder 

och arbetssätt för långsiktig utövning av idrottsverksamhet, där samverkan mel-

lan olika aktörer ska främjas. Nina Edström är Mångkulturellt centrums utsedda 

följeforskare. Under året har hon följt, dokumenterat och gett kontinuerlig feed-

back till projektets olika verksamheter. 

Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism 
i Sverige

Mångkulturellt centrum fick under höstterminen 2017 uppdraget av Forum för 

levande historia att genomföra en inventering av återkommande statistiska stu-

dier om undersökta rasistiska attityder och upplevelser av rasism i Sverige under 

de senaste 10 åren. I uppdraget ingick även att undersöka huruvida andra länder 

formulerat nationella mål för att motverka rasism och/eller intressanta uppfölj-

ningssystem av arbetet mot rasism. MKC anställde två forskningsassistenter, Ca-

rolina Pappa och Lewend Tasin, för att i samråd med MKC:s forskare Edda Manga 

och René León Rosales systematiskt söka efter relevanta undersökningar. Edda 

Manga och René León Rosales ansvarade för författandet av slutrapporten. En 

presentation av kartläggningens resultat gjordes för Forum för levande historia 

den 21 december. Kartläggningen överlämnades under mars 2018. 

Dokumentation av mottagning av flyktingar  
hösten 2015 i Botkyrka

Under hösten 2017 genomförde Lewend Tasin intervjuer med nio personer som 

varit engagerade i organiseringen av mottagandet av asylsökanden som passe-

rade Botkyrka hösten 2015. Intervjuer gjordes med tjänstepersoner, förtroende-

valda och personer från civilsamhället. Syftet var att dokumentera de utmaning-

ar och erfarenheter som gjordes i Botkyrka när det gäller mottagandet av det 

stora antal flyktingar som sökte sig bort från olika konfliktområden under denna 

period, och då inte enbart från kriget i Syrien. Dokumentationen ska bli en rap-

port som är tänkt att fungera som ett underlag för framtida arbete när liknande 

situationer uppstår i Botkyrka kommun. 

SAMARBETEN & SAMVERKAN

René Léon Rosales

Som representant för MKC ingick René León Rosales under 2017 i styrnings-

gruppen för Postkolonialt forum. Forumet initierades av ABF och utgjorde även 

deras kunskapspilot inom Unesco LUCS. Syftet var att olika aktörer som arbetar 

utifrån ett postkolonialt perspektiv fick tillfälle att berätta om sina verksamhe-

ter för varandra. Forumet genomfördes den 14 oktober 2017 på Mångkulturellt 

centrum. 
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Videoinstallationen Accessing Utopia visades på Venedigbiennalen 11 maj–2 

juli. Den är resultatet av ett samarbete mellan René Léon Rosales och Behzad 

Khosravi, konstnär och doktorand på Konstfack. Accessing Utopia presenterar 

empiriskt material från ett pågående konstnärligt forskningsprojekt. Installatio-

nen är baserad på intervjuer med svenska aktivister med minoritetsbakgrund, 

som varit drivande inom organisationer som på olika sätt arbetat för större so-

cial jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället, ofta med bas i de mest 

socioekonomiskt utsatta stadsdelar i svenska städer. Verket visades senare på 

Botkyrka konsthall under hösten.

Edda Manga

w Deltagit i rasismforskningsseminarier på Cemfor. (5 seminarier)

w Lett seminarieverksamheten på MKC (8 seminarier).

w Representerat MKC inom projektet Konst händer på Konstrådet och ArkDes. 

(6 möten)

w Ledamot i Vetenskapliga rådet för tankesmedjan Arena idé. (4 möten)

w Ledamot i ARA, antirasistiska akademin. (8 möten)

w Deltagit i rundabordssamtal om samarbete mellan antirasistiska organisatio-

ner. Centrum mot rasism. (29 januari)

w Medverkat i utredning om möjligheten att inrätta ett museum om demo-

krati och migration i Malmö. (2 möten)

w Medverkat i samarbetsmöte med Demokratiakademin.

w Tog emot besök från utredare från Vetenskapsrådet angående forskning om 

rasism i Sverige. (6 februari)

w Medverkat i möte mellan organisationer inom civilsamhället och Forum för 

levande historia angående Nationell plan för arbetet mot rasism. (31 augusti)

w Medverkat i halvdagskonferens, Formas. (17 november)

w Möte med Uppsala kommun angående Metodologiska laboratorier. (29 no-

vember)

FÖRELÄSNINGAR, FORSKNINGSPRESENTATIONER & SAMTAL

Nina Edström

7 december. Föredrag. Kultur och kulturarv på MKC. Unesco LUCS-konferens 

”Fler delar Staden”.

René León Rosales

2 februari. Plenarföreläsning: Segregation och aktivism inom Ortenrörelsen. På 

Glokala dagen – Social mobilisering: om socialt arbete och praktik i en föränder-

lig värld. Mittuniversitet.

16 mars. Föreläsning: Ungdomsrörelser i utsatta områden. Sensus, Den Globala 

skolan, Stockholm. 

25 april. Föreläsning: Genklang – om videoetnografi. Högre seminarium i etno-

logi, Södertörns högskola. 

17 augusti. Föreläsning: Rasifiering, skola och maskuliniteter. Konferensen Peda-

gog Malmö Live! Malmö stad. 
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11–13 oktober. På konferensen Rasism och välfärd. Centrum för mångvetenskap-

lig forskning om rasism, Uppsala universitet: Deltagande i paneldiskussionen 

“Suburbia, segregation and the racialization of the welfare”. Deltagande i ses-

sionen “The biopolitics of art and design in the million programme”. Deltagande 

i sessionen ”Normativ svenskhet och intersektionella konflikter i civilsamhället”. 

24 oktober. Föreläsning: Segregation och aktivismen inom Ortenrörelsen. Högre 

seminarium i socialt arbete, Södertörns högskola. 

6 december. Föreläsning: Genklang – om videoetnografi. Högre seminarium i 

etnologi, Stockholms universitet. 

Edda Manga

18 januari. ”Om värdighet”. Konstakademin.

27 april. ”Mäns våld mot kvinnor ur postkolonialt perspektiv”. Män för jämställd-

het.

7 maj. ”Terrorismbekämpning, kvinnor och produktion av främlingar”. Konsthall C.

16 maj. ”Kärlek, nationalism och globalitet. Produktionen av svenskhet och seku-

larism under det senaste seklet”. Södertörns högskola.

17 maj. Bröllopssagor. Homoäktenskap. Idéhistoriska seminariet. Göteborgs uni-

versitet.

29 september. ”Demokrati”. Glänta/Textival (Den alternativa bokmässan).

11 oktober. Deltagande i panelsamtalet ”Welfare for sale? Race, gender, class”. 

Cemfor rasismforskningskonferens.

28 oktober. ”Orientalism idag, den homofobe, den kvinnoförtryckande, den ter-

roristiske andre”. Haraka, Göteborg.

9 november. Deltagande i panelsamtalet Mänskliga rättigheter och den tillfäl-

liga lagen. MR-dagarna 2017.

22 november. Modererade panelsamtal om konstverk om konstnär iförd mus-

limsk slöja i Paris, Atalante.

25 november. Föredrag om vetenskaplig kunskap vs fake news, på MKC:s 30 års-

fest.

7 december. Deltagande i panelsamtal med Phil Wood, Unesco LUCS konferens 

”Fler delar staden”.
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PUBLIKATIONER 

Edström, Nina & Hyltén-Cavallius, Charlotte 2017. ”Inkluderingskulturen – hinder 

och möjligheter i politik och praktik”. I Kulturanalys Norden Vem får vara 

med? Perspektiv på inkludering och integration i kulturlivet i de nordiska 

länderna. Stockholm: Nordisk kulturfakta.

León Rosales, René & Ålund, Aleksandra 2017. ”Renaissance from the margins. 

Urban youth activism in Sweden”. I A. Ålund, C-U Schierup & A. Neergaard 

(red.): Reimaginiering the Nation, Peter Lang. 

León Rosales, René & Anna Adeniji 2017. ”Att äga rum – Rasifierade städer, ung-

domar och demokratin”. I Ali Khamis (red.): Jag vill ha en egen lokal. [Stock-

holm]: Rådet av enade kreoler

Manga, Edda. ”Cecilia Rodríguez. Extraordinär vällust”. I Tänka mot strömmen”. 

Bildningsbyrån, Utbildningsradion, 2017

Manga, Edda & Gardell, Mattias. ”På Östermalm står de kriminella staty”. I Stock-

holms Fria, 17 mars 2017

Manga, Edda. ”Vistårinteut. En ny rörelse samlar sig”. I Feministiskt perspektiv, 

21 februari 2017

Manga, Edda. ”Att skapa problem”. I Feministiskt perspektiv, 23 maj 2017

Ålund, Aleksandra & León Rosales, René 2017. ”Becoming an Activist Citizen: 

Individual Experiences and Learning Processes within the Swedish Suburban 

Movement”. I Journal of Education and Culture Studies, 2017, Vol. 1, No. 2, s. 

123—140
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DIALOG OCH NÄTVERKSBYGGANDE

I MKC:s uppdrag ingår att verka både på ett lokalt, ett regionalt och ett natio-

nellt plan. Kärnan i arbetet handlar om erfarenhetsutbyte som kan bana väg 

för fördjupade kunskaper kring det mångkulturella samhällets möjligheter och 

utmaningar. 

Centret har ett särskilt uppdrag att bidra till Botkyrka kommuns utveckling 

av det interkulturella perspektivet och lyfta fram exempel på hur man kan gå 

tillväga i praktiken. Hur tänker och gör man på andra håll i världen, och på andra 

platser i Sverige och inom de olika förvaltningarna lokalt? Utblickar och utbyten 

med andra har ett stort värde för utveckling på hemmaplan. Tillsammans med 

tjänstemännen i kommunen ska MKC utveckla ett stöd till kommunens förtro-

endevalda politiker samt skapa ett internt stöd för att underlätta ett långsiktigt 

och innovativt arbete kring interkulturalitet och jämlikhetsfrågor. 

DEN LOKALA FÖRANKRINGEN

För att kunna bidra till den lokala utvecklingen och föra lokala erfarenheter vi-

dare krävs både god förankring och fortlöpande återkoppling till såväl Botkyrka 

som lokalmiljö som Botkyrka kommun. Leif Magnusson har under året talat inför 

både demokratiberedningen och kommunfullmäktige. Medarbetare från cen-

tret sitter dessutom med i den lokala områdesgruppen och nätverksgruppen i 

Fittja. Arbetet inom NoBo utgör också en viktig del av den lokala förankringen. 

Centrets medarbetare har på olika sätt deltagit i utbytet med Botkyrkas vänor-

ter samt tagit emot studiebesök från andra kommuner och organisationer från 

andra platser i landet. 

Botkyrkaforum 

Under året påbörjades arbetet med att formera ett stöd till Botkyrka kommun 

och dess medlemskap i stadsnätverken Unesco LUCS, ECCAR (European Coali-

tion of Cities Against Racism) och ICC (Intercultural Cities). Botyrkaforum, som 

är samlingsnamnet för de möten och aktiviteter med kommunens tjänstemän 

som redovisas nedan, syftar till att samordna kunskapsutvecklingen utifrån 

medlemskapen. I Botkyrkaforums uppdrag ingår att skapa ett forum som stärker 

förvaltningarnas förståelse för och kapacitet att arbeta med interkulturell teori 

och praktik. Ett första forummöte ägde rum 18 december, där förvaltningstjäns-

temän med utvecklingsroller deltog. 

I MKC:s uppdrag att stödja kommunen ingår även att delta vid nätverksmö-

ten med internationella ECCAR och rapportera till Botkyrkas politiska organisa-

tion. Under året har personal från MKC tillsammans med förtroendevalda från 

Demokratiberedningen deltagit vid både svenska nationella ECCAR:s möten och 

ECCAR:s internationella möten. En större delegation från Botkyrka kommun och 

MKC deltog även vid ICC:s Milestone Event – en konferens i slutet av november 

i Lissabon – för att fira ICC:s 10 år som nätverk och blicka framåt mot de utma-

ningar många städer står inför. MKC representerades av delar av ledningsgrup-

pen samt stiftelsens ordförande Christina Zedell. 
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Allmändalen – Fittja mitt i världen

16 september. Som en del av Mångkulturellt centrums 30-årsfirande genomför-

des ”Allmändalen” för första gången. Öppet hus i biblioteket och hörsalen där 

olika aktörer och organisationer deltog i samtalspaneler och höll föredrag om 

lokal, nationell och ”glokal” utveckling. Eventet lockade flera hundra deltagare 

under dagen.

I Utställningshallen presenterade sig olika samhällsorganisationer/verksam-

heter vid informationsbord. I Black Box visades delar av utställningen Acces-

sing Utopia av Behzad Khosravi-Noori och René León-Rosales. Leif Magnusson 

presenterade processen kring väggmålningen Rest in Peace i Fittja och frågor 

om offentlig konst. Interkulturellt flyktingmottagande diskuterades av Helena 

Rojas, utvecklingschef i Botkyrka kommun, Marita Castro, projektledare för 

Träffpunkt Syd, Vårljus och Botkyrka kommuns flyktingsamordnare Susanne 

Hedlund. Presentation av Botkyrkas antiryktesarbete ”Stoppa ryktet – Botkyrka 

fördomsfritt” och Sveriges första app mot rasism ”Reality check”. Edda Manga 

och Nasim Aghili, dramatiker, samtalade om teater, rättighetskamp och våld. 

Andra som deltog var Abbyan Ali från Fittja, ABF, Abillen förlag, Antirasistis-

ka akademin, ARTmovement, Assyrier utan gränser, AVUX Botkyrka/Ferieprak-

tik, Botkyrka folkhögskola, CEMFOR, Feministiskt initiativ, Förorten mot våld, 

Kristna Fredsrörelsen, Kultur och fritid (Botkyrka kommun), Kulturförmedlingen 

NoBo, Kultwatch, Love Acts & Talks, Make Equal, Medelhavsmuseet, Miljonbe-

manning, My dream now, Ordfront, Postkolonialt forum, Pensionsrättvisa och 

Varken hora eller kuvad.

Samma dag anordnade Botkyrka konsthall Fittja Mat & Konst i och runt Fittja 

centrum. Fittja Dialogforum i Fittja avslutade dagen med promenaden ”Det sma-

kar gott med dialog” med lokala politiker och boende. 

MKC uppmärksammar goda krafter 

MKC vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi bland annat genom 

att dela ut K P Arnoldsonpriset och Annick Sjögrens arbets- och resestipendium. 

Sista nominerings- respektive ansökningsdag är 31 mars årligen. 

K P Arnoldsonpriset på 15 000 kr delas ut av Mångkulturellt centrum på upp-

drag av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. Det tilldelas en person, organi-

sation eller grupp verksam i Botkyrka.

K P Arnoldson, som givit priset dess namn, var stins i Tumba, men också jour-

nalist, författare, pacifist och riksdagsman. Han var med och bildade Svenska 

freds- och skiljedomsföreningen 1883, och tilldelades Nobels fredspris år 1908.

Pristagare år 2017 var Per Götefelt. Motiveringen löd: ”För ett mångårigt 

engagemang kring livsåskådningsfrågor. Pär Götefelt har verkat för dialog och 

bildning i vardagen i Botkyrka och även tagit sina erfarenheter till ett nationellt 

plan, utan att tappa sin lokala bas.”

Annick Sjögrens arbets-och resestipendium delas ut till någon som arbetar 

med eller utforskar frågor med anknytning till kultur och kulturell mångfald. 

Stipendiet delades ut för första gången år 2002. Det kan sökas av såväl organisa-

tioner som enskilda yrkesverksamma, forskarstuderande eller forskare.
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Stipendiet är på 10 000 kr och avsett för förkovran, till exempel resor, kurser, 

seminarier eller inköp av litteratur. Stipendiaten utses av Annick Sjögren i samråd 

med centrets verksamhetschef

År 2017 fick fotografen och konstnären Florence Montmare stipendiet ”för 

projektet ’Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i 

en orolig värld.”

DEN NATIONELLA ARENAN

Almedalen

Under politikerveckan i Visby fanns MKC för andra året i rad med i Botkyrkahuset 

tillsammans med ett trettiotal andra aktörer från Botkyrka. MKC som mötesplats 

för mångfald gjorde ett tydligt ställningstagande angående beslutet att delta i 

Almedalen och publicerade vårt ställningstagande på vår webbsida:

I och med den öppet nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsens 

deltagande på årets Almedalsveckan har många organisationer som arbetar 

för jämlikhet och jämställdhet valt att inte delta. Mångkulturellt centrum har 

stor förståelse för detta ställningstagande, då denna organisations närvaro i 

Almedalen utgör ett direkt fysiskt hot mot många medborgare och motverkar 

därmed ett demokratiskt samtal. I Mångkulturellt centrums grunduppdrag ingår 

att verka för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden 

och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. I ett sammanhang 

där migrationsfrågor missbrukas för att driva fram en rasistisk och nationalistisk 

agenda, vill Mångkulturellt centrum vara på plats för att bidra med forsknings-

baserad kunskap om rasismens olika uttryck och delta i diskussionen om hur vi 

skapar ett öppet och jämlikt samhälle.

Den 6 juli deltog MKC i en programpunkt och presenterade och modererade 

även samtal med andra aktörer från Botkyrka: ”Antirasism, mångfald och inter-

kulturalitet i praktiken.” Aygül L. Kabaca, utbildningsledare MKC, Lovisa Fhager 

Havdelin, generalsekreterare & verksamhetschef på Teskedsorden, Mikael Mor-

berg, verksamhetsutvecklare på Unesco LUCS & MKC.

Kunskapsbanken Bilders Makt

MKC har under året slutfört arbetet med ”Kunskapsbanken Bilders Makt”, en 

kunskapspilot som MKC genomfört genom sitt medlemskap i föreningen Unesco 

LUCS under 2015–2017. Arbetet stöds av Postkodslotteriets kulturstiftelse. 

Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. 

Många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck, vilket 

blir extra kännbart vad gäller rasistiska och antisemitiska stereotyper som repro-

duceras i det offentliga rummet. Piloten handlar om vilken roll bilder spelar för 

att sprida fördomar och rasistiska stereotyper, och består av en nätbaserad, fritt 

tillgänglig kunskapsbank med bilder, film, förklarande texter och pedagogiska 

övningar kring stereotypa bilder. Genom att berätta om de stereotypa bildernas 

ursprung, historia och funktion erbjuder Kunskapsbanken Bilders Makt verktyg 

för fördjupad läskunnighet. 

Vid spridningskonferensen i maj presenterades den folkbildande Kunskaps-
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banken www.bildersmakt.se med artiklar som riktar sig till skolan, folkbildning-

en, organisationer och allmänheten. Där finns även pedagogiskt material att 

jobba vidare med. Den 5 maj invigdes utställningen Bilders Makt – vad ser du? i 

Länken. Där ställs frågor utifrån olika exempel på hur vi konsumerar bilder och 

hur de kan påverka oss i vardagen. Denna utställning flyttades sedan till gamla 

huvudbyggnaden, Fittja gård.

Konstnärligt samarbete

19 april. I samarbete med koreografen Khamlane Halsackda (Sverige, Storbritan-

nien, Laos) Rumiko Otsuka Dansnät Sverige och Dansens Hus genomfördes en 

förberedande workshop med SFI-elever från Tumba. Insamling av berättelser och 

minnen resulterade i en ny föreställning, Ursäkta oss! som fick premiär hösten 

2017. På kvällen gavs en öppen föreställning med delar av en tidigare dansupp-

sättning Yellow Card. 

17 november. I samband med föreställningen Ursäkta oss! på Stockholm Dan-

sens Hus höll Mikael Morberg ett samtal med dansarna. 

Studiebesök med presentation av verksamhet och forskning 

16 mars. Krami, Stockholm 

17 mars. Röda korsets folkhögskola

2 maj. Gustavo Adolphus College i Minnesota, studenter på Sverigebesök

4 december. Lärarutbildare från Södra Finlands universitet 

6 december. Nordanstigs kommun

UNESCO LUCS

MKC är medlem i föreningen Unesco LUCS och kan inom föreningens ram dela 

och sprida kunskaper och erfarenheter nationellt och internationellt kring ar-
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bete med mänskliga rättigheter och lokal utveckling. Under året har MKC haft 

fortsatt uppdrag att svara för administration, ge stöd till piloter, samt stå för 

kommunikation och utåtriktade aktiviteter. Föreningen hade 26 medlemmar 

vid årsskiftet och under året tillkom fem nya medlemmar: Familjebostäder AB, 

Fryshuset Syd, Tillsammans för Sverige, OPAD (The Organization for Poverty Al-

leviation & Development), Everland Communications AB och AB Vårljus. MKC har 

under året avslutat och lanserat arbetet med ”Kunskapsbanken Bilders Makt” 

en kunskapspilot inom Unesco LUCS, finansierad av Postkodslotteriets kulturstif-

telse. 

Konferenser och samtal

28 mars. ”Rätten till jämlikhet”, spridningskonferens arrangerad av Unesco LUCS-

medlemmen Regionalt Cancercentrum Stockholm- Gotland. Projektledaren 

Arja Leppänen och hennes samarbetspartners berättade om genomförandet av 

kunskapspiloten som sprider information om vikten av cancerprevention bland 

befolkning i olika invandrartäta områden i Botkyrka kommun. 

30 maj. Lansering av piloten ”Kunskapsbanken Bilders Makt”, Mångkulturellt 

Centrum. Om bilders roll för att sprida fördomar och rasistiska stereotyper. En 

bildbank som riktar sig till skolan, folkbildningen, organisationer och allmänhe-

ten. 

7 juli. ”Elefanten i rummet – om interkulturellt flyktingmottagande” Unesco 

LUCS i samarbete med Botkyrka kommun. Samtal - med Phil Wood, en av huvud-

författarna till Europarådets White paper on intercultural dialogue – living to-

gether as equals in dignity. Om skillnaden mellan traditionellt och interkulturellt 

flyktingsmotagande. Med Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande Bot-

kyrka kommun; Helena Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun och Susanne 

Hedlund, flyktingsamordnare, Botkyrka kommun. 

16 september. ”Allmändalen” på Mångkulturellt centrum. Rami Al-Khamisi mot-

tog stipendiet från Unesco LUCS. Paul Lappalainen deltog med en presentation 

av ECCAR:s verktygslåda för lika rätt. Kansliet deltog också med ett bok- och in-

formationsbord.

14 november. ”Vad sysslar du med?” Konferens och workshop i samverkan med 

Familjebostäder i Bergsjön i Göteborg. Om intresse och erfarenheter av områ-

desutveckling, arbete och sysselsättning. 

8–9 december. ”Fler delar staden. En konferens om inkludering och interkulturell 

utveckling på lokal nivå”. Organiserad av Unesco LUCS i samverkan med Mång-

kulturellt centrum. Konferensen var finansierad av medel från Delegationen mot 

segregation. Detta var också en del i 30-årsfirandet för Mångkulturellt centrum. 
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KOMMUNIKATION PÅ MKC 2017

Mångkulturellt centrums övergripande verksamhetsinriktning med treårsmål för 

2017–2019 skapar tillsammans med vår vision och våra ledord grunden för cen-

trets hela kommunikation: Vision: Alla ser mångfalden som en självklar del av det 

svenska samhället. Ledord: Vi är medvetna, modiga och driftiga. Övergripande 

perspektiv och budskap: Vi är en mötesplats för mångfald. 

I november 2016 rekryterades Tina Karnéus till tjänsten som marknadsförare. 

Tjänsten övergick i en fast anställning med titeln ”kommunikatör” i april 2017. 

Med arbetsledning av och i samråd med verksamhetsutvecklare Mikael Morberg 

har kommunikationsarbetet drivits i basgruppen Forskning och Utveckling. I 

december 2017 förändrades organisationen och en basgrupp med namnet Kom-

munikation och Utveckling skapades. I den ingår Tina Karnéus, Mikael Morberg, 

Katrin Holmberg och Susan Juhlin. Resurs utanför basgruppen är även Ea Malm-

berg, receptionist, Ernesto Villanueva, IT-support, samt Lejla Harbas, NoBo. 

Basgruppen arbetar både operativt och strategiskt för att på ett effektivt 

sätt nå ut till centrets varierande målgrupper. En kommunikationsplan i anslut-

ning till verksamhetsplanen upprättades i januari med övergripande riktlinjer för 

det kommande året. 

Kommunikationen ska i linje med verksamheten arbeta för integrering av alla 

aktiviteter och ha ett helhetsperspektiv. 

Under 2017 lades fokus på tre huvudområden:

w 30-årsjubileet med en ny basutställning ”En för alla, alla för vem?”

w Lokal förankring 

w Stärka de digitala kanalerna
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En särskild logga för MKC 30 år togs fram under våren för att användas t.o.m. 

juni 2018. I samband med 30-årsfirandet den 25 november togs nya vimplar 

fram till huvudentrén. Gatupratarna fräschades upp med ny färg och skyltning 

om öppettider uppdaterades i huset. 

Marknadsinsatser och kommunikation i samband med 30-årsjubileet och 

invigning av den nya basutställningen ”En för alla, alla för vem?” fick en egen 

budget. Planeringen och genomförandet sköttes av basgruppen Publik. 

Den lokala förankringen i kommunen har stärkts under året. Kommunikatö-

ren har god kontakt med kommunens kommunikationsavdelning och har bland 

annat gått en utbildning i krishantering för kommunikatörer i kommunens regi. 

Kommunikatören får ta del av kommunens press- och mediabevakning med 

relevanta sökord i form av dagliga mail. Vi lägger regelbundet upp våra olika 

publika program i kommunens kanaler och trycksaker. Utskick görs via kommu-

nens internpost med mindre affischer och trycksaker till medborgarkontoren 

och biblioteksfilialerna.

Mångkulturellt centrums webbsida mkcentrum.se har under året uppgraderats 

och fått ett nytt tema med hjälp av en extern byrå – Artig made it! webbyrå. Si-

dan lanserades i samband med 30-årsfirandet den 25 november. Den har blivit 

tydligare och är nu responsiv, det vill säga att den anpassar sig i olika webblä-

sare, laptop, datorer och mobiler. 

Fokus har under 2017 varit att öka kännedomen om Mångkulturellt centrum 

i sociala medier. Vid årsskiftet till 2018 hade vi ca 4 100 följare på vårt huvudkon-

to på Facebook och fler än 1 000 följare på Instagramkontot. Centret har även 

Facebooksidor för Mångkulturella almanackan och för NoBo, som även har ett 

konto på Instagram. 

Pressbevakningen av centret är god och har ökat markant under 2017, mycket 

tack vare Allmändalen som ägde rum den 16 september, NoBo:s programverk-

samhet, våra utställningar och 30-årsjubileet med ny basutställning. 

Under 2017 har vi infört utskick av ett digitalt nyhetsbrev ca en gång per må-

nad. Det går att anmäla sig till det via ett formulär på mkcentrum.se. Vi har även 

fysiska papperslistor på centret där våra besökare kan anmäla intresse. Vid års-

skiftet hade vi ca 500 personer som mottagare av nyhetsbrevet. 

I huvudbyggnaden har tre digitala skärmar bytts ut under 2017, och en delvis 

ny placering av dessa samt en enklare layout synliggör på ett effektivt sätt våra 

olika program för besökare till Restaurang Tavernan, konferenser med flera. 

Annonsering är av budgetskäl begränsad till regelbunden medverkan i 

Kulturistan-uppslaget i DN, SvD samt Direkt Press på helgerna, och riktade Face-

book-kampanjer. 
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PERSONAL OCH ADMINISTRATIVT ARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det personalpolitiska arbetet utgår från en årlig plan för systematiskt arbetsmil-

jöarbete. Planen revideras kontinuerligt och innehåller uppgifter om hälsoarbe-

te, kompetensutveckling, ergonomiska bedömningar, policyutveckling och ruti-

ner kring säkerhet. I juni gick Leif Magnusson en kurs: ”psykosocial skyddsrond”.

Centret har ett avtal med Falck Healthcare Företagshälsovård genom vilken 

personalen erbjuds regelbundna hälsokontroller. Centret har en friskvårdspolicy 

med stöd för utrustning eller liknande för att stimulera fysisk aktivitet. Persona-

len kan utnyttja en arbetstimme i veckan till friskvård. Arbetet planeras och följs 

upp i samverkansgruppen.

Systematiskt antidiskrimineringsarbete

Enligt den nya lagen från 1 januari 2017 skärptes kraven på arbetsgivare i syfte 

att motverka diskriminering på arbetsplatser. Arbetet har haft ledningsgruppen 

och samverkansgruppen som strategiska och operativa enheter. Två represen-

tanter från vardera gruppen har lett arbetet. Följande insatser har gjorts under 

året:

w Lönekartläggning har genomförts.

w Mall och underlag för medarbetarsamtal har förenklats och tillförts frå-

gor om kompetens, och resultat och planer för utveckling har förtydligats.

w En riskanalys genomfördes under våren på basgrupps- och arbetsenhets-

nivå.

w Revidering av riktlinjer för rekrytering har genomförts.

w Revidering av riktlinjer för föräldraledighet har genomförts.

w Översyn och justering av rutiner kring handdukar på personaltoaletter 

har genomförts.

w Dialog med fastighetsförvaltaren angående tillgänglighetsförbättringar 

har genomförts, och insatser kommer att genomföras 2018.

w Revidering av samverkansavtal med anledning av SKL:s förhandling med 

PACTA och arbetstagarorganisationer om ökad betoning på arbetsmiljö och 

hälsa.

w Uppföljning av planen i samverkansgruppen och ledningsgruppen har 

genomförts.

Restuppgift för 2018

w Undersökning av ljudnivån i Tavernan och utställningshallen.

w Medarbetarenkät om social och arbetsmässig exkludering utifrån olika 

diskrimineringsgrunder.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker på tre olika sätt i organisationen. Den första nivån är 

gemensamma insatser. Främst har detta skett på personalmöten och heldags-
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planeringsdagar där personalen på centret gett varandra inblickar i olika aktu-

ella studier och aktiviteter. Personalmöten äger rum var femte vecka. Den andra 

nivån är insatser för att utveckla den egna professionen, vanligen genom indivi-

duell fortbildning externt. Den tredje nivån är den verksamhet som centret be-

driver och som är möjlig att delta i när det gäller program, läsgrupper, seminarier 

och konferenser. Denna del i kompetensarbetet fokuserar på kunskapsinnehållet 

i centrets uppdrag.

Mångfalds- och jämställdhetsarbete

MKC strävar efter att förhålla sig medvetet och utveckla mångfalds- och jämlik-

hetsarbete vad gäller såväl organisation och produktion som kund- och publik-

relationer. Vi studerar och utbildar om mångfalden i offentliga organisationer 

och har höga ambitioner vad gäller vår egen legitimitet och egen praktik. 

Fast personal Antal Heltid  Deltid

Kvinnor  22 16 6

Män  6 6 0

På centret finns en lång rad funktioner och yrkestyper: Bibliotekarie, biblioteks-

assistent, forskningsledare, forskare, forskningsassistent, ekonom, ekonomias-

sistent, kaféansvarig, kafébiträde, kock, kommunikatör, driftstekniker, intendent, 

utbildningsledare, redaktör, utställningsansvarig, receptionist, lokalvårdare, kul-

turpedagog och chef. 

MKC kategoriserar även bakgrund: A) Född i Sverige av minst en förälder 

född i Sverige. B) Född i Sverige av två föräldrar födda utomlands. C) Född utom-

lands inom Europa. D) Född i ett utomeuropeiskt land.

Bakgrundskategori A B C D

Kvinnor   11 2 1 8

Män   2 1 0 3

Ålder   –30 30–40 40–50 50–60 60+

Kvinnor  2 6 3 8 3

Män  0 1 3 1 1 

Projektanställning, timanställning och praktik är och har varit vanliga vägar in 

i organisationen. Centret har en generellt positiv uppfattning till att ta emot 

praktikanter. Praktikanterna kan komma från närområdets grundskolor, gym-

nasieskolor, folkhögskolor och högskolor, främst Stockholms universitet och Sö-

dertörns högskola. Vi tar även emot praktikanter för arbetsprövning och andra 

arbetsmarknadsskäl. 

Antidiskriminering

I januari 2017 trädde en ny lag mot diskriminering i kraft. Lagen föreskriver 

löpande och dokumenterat arbete för att förebygga diskriminering och trakas-

serier. Ledningsgruppen utsåg en representant som tillsammans med en repre-



SIDAN 42                  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

sentant för samverkansgruppen ledde arbetet. Mauricio Rogat (DIK) och Nina 

Edström (Ledningsgruppen) ledde arbetet med att inventera risker, analysera 

inventeringen och planera samt följa upp insatser mot diskriminering. I MKC:s 

modell för att arbeta förebyggande mot diskriminering ingår också att ansvaret 

för processledningen roterar, och en ny grupp har utsetts inför 2018 års arbete. 

Styrelsearbetet
På önskemål av ledamöter i styrelsen genomfördes i juni en digitalisering av all 
styrelseadministration. Arbetet sköts därmed via plattformen styrelsemöte.se, 
vilken också är den som Botkyrkapolitiker är anslutna till i sina övriga uppdrag. 

PERSONAL (HELTID DÄR INGET ANNAT SÄGS)

Nirmala Balasingan, kafébiträde Tavernan, 50 % fr.o.m. juni 

Stellan Beckman, forskningsassistent, 100 % fr.o.m. november 

Türkan Cetin, receptionist 

Nina Edström, forskningsassistent, basgruppsledare 

Nadia El Harrak, kock 

Nadira Haliulina, ekonomiassistent, 75 % 

Lejla Harbas, projektledare 

Silvana Hirmiz, kock 

Ceylan Holago, verksamhetsansvarig 

Katrin Holmberg, kommunikatör 

Hassan Hosseini-Kaladjahi, forskare 60 % fr.o.m. november 

Saadia Hussain, konstpedagog, 60 % (anställd av Botkyrka kommun) 

Malin Juhlin, kock 

Susan Juhlin, biblioteksassistent, 75 % 

Aygül Lale Kabaca, utbildningsledare, 75 %, 100 % fr.o.m. september 

Kristina Karnéus, kommunikatör 

Lidija Kovacevic, ekonom 

René León Rosales, forskare 

Leif Magnusson, verksamhetschef 

Ea Malmberg, receptionist, 50 % 

Edda Manga, forskare 

Mikael Morberg, kunskapsledare 

Anja Norell, utbildare 

Marit Nygård, utbildare, 100 %, föräldraledig juni – dec mellan 70–100 % 

Mikael Nyström, projektledare, 50 % fr.o.m. augusti 

Luz Miranda Ortega, konsthallsvärd 

Caroline Pappa, forskningsassistent, 50 % fr.o.m. oktober 

Ingrid Ramberg, redaktör t.o.m. oktober 

Mauricio Rogat, bibliotekarie, t.o.m. augusti 

Asia Serar, projektledare 

Lewend Tasin, forskningsassistent, 50 % fr.o.m. augusti 

Mariana Thekran, projektledare, 50 %  

Jesus Vargas Álvarez, lokalvårdare 

Ernesto Villanueva, drifttekniker 
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Tatiana Vega, intendent 

Daniela Ruz, utställningsproducent 

Åsa Winqvist, konstpedagog, 20 % 

Aydan Sedef Özkan, ekonom, föräldraledig 100 %

Timanställda

Nevenka Bustamante, kock 

Francisco Castro Corrizo, assistent 

Esra Cetin, receptionist 

Adrian Gareca, receptionist 

Marilén Guiñez, receptionist 

Marlene Guzman, receptionist 

Ellinor Holm, biblioteksassistent 

Shanie Hälvä, köksbiträde 

Antoinet Jahansha, kock 

Linnea Jutevik, kock 

Fabio Pereira, receptionist 

Juan Rojas Pinto, vaktmästare 

Wendy Sanjines, lokalvårdare

Praktikanter

Hanna Ahnqvist (kulturvetarprogrammet, Stockholms universitet)

Stellan Beckman (masterprogrammet i etnologi, Södertörns högskola)

Gustaf Bovin (praktikprogram för samhällsplanerare, Stockholms universitet)

Theo Erbenius (masterprogrammet i etnologi, Södertörns högskola)

Palmiro Flores (Människa, kultur och religionsprogrammet, Högskolan Gävle)

Luca Garuski (genom Work for you och Arbetsförmedlingen)

Lisa Lundberg (Människa, kultur och religionsprogrammet, Högskolan Gävle)

Afzal Neelam (genom Arbetsförmedlingen)

Paulina Öquist Haugen (kulturvetarprogrammet, Stockholms universitet)

I gamla huvudbyggnaden 

Immigranternas Riksförbunds kansli 

Unesco LUCS kansli 

Studiefrämjandet riksförbunds kansli  

NoBo

Övrigt

Anna Tulin Brett, projektansvarig 

Nazem Tahvilzadeh, forskare
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande 

Christina Zedell (S)

Vice ordförande 

Björn Lagerstedt (M) Ersattes av Willy Viitala i oktober 2017

Ledamöter

Adnan Issa (S)

Inger Ros (S)

Fredrik Onsér (MP)

Bekir Uzunel (V)

Stefan Dayne (KD) Ersattes av Leena-Karie Zetterlund Nilsson i augusti 2017

Maria Halkiewicz (L, Landstinget)

Suppleanter

Claes Ånstrand (S)

Johannes Nunez (S)

Nohadra Heido (S)

Carl Baker (M)

Frank Kanu (MP)

Lena Spiik, MP

Nana Yaa Nyamekye (L)

Ulrika Sandin (MP, Landstinget)

Adjungerade

Lena Palmqvist (Nordiska museet)

Beatriz Lindqvist (Södertörns högskola)

Revisor

Lennart Lindström (M)

Revisorssuppleant

Jan-Olof Rasmusson (S)
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VI ÄR MÅNGFALDENS MÖTESPLATS OCH RÖST


